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SINOPSE

Moonee,  de  6  anos,  soña  con  ir  a
Disney World, pero o máis preto que
estivo é o motel barato nos arredo-
res de Orlando no que vive coa súa
nai  Halley,  de 22 anos.  O máis pa-
recido que ten a un pai é Bobby, o
xerente do motel, un home cauto e
dilixente que se burla das parvadas
dos nenos. Halley perdeu o seu tra-
ballo, e outra nena da mesma idade
que  Moonee  acaba  de  mudarse  ao
motel contiguo. Promete ser un ve-
rán inesquecible.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Interésalle traballar nun punto me-
dio entre o documental e a ficción.
Como  consegue  integrar  as  dúas
cousas de forma orgánica? 
É un híbrido co que quería  experi-
mentar.  A miúdo  dáme a  sensación
de  que  os  documentais  están  case
máis prefabricados que as películas
de ficción. Oriéntannos cara a onde
temos que dirixir a mirada e o meu
traballo pretende afastarse precisa-
mente  diso.  Interésame  explorar  o
terreo dunha forma moi  intuitiva e
que sexan as imaxes que rexistro as
que falen por si mesmas. Supoño que
ao rodar en escenarios reais  é ine-
vitable a sensación de naturalismo, e
o mesmo ocorre coa integración de
actores  non  profesionais  que  ache-
gan ese toque de inmediatez e de-
senvoltura.

De que forma quería  achegarse  a
ese crisol  de historias que plasma
na película? 
Tentei adoptar un punto de vista moi
xornalístico á hora de investigar esa

contorna e a xente que a habitaba.
Ata que non traballamos sobre o te-
rreo e  fixemos moitas  entrevistas,
non puidemos conseguir unha imaxe
clara de todo o que queriamos re-
flectir.  Os  encargados  dos  hoteis
foron  fundamentais,  abríronnos  as
portas do seu mundo, e a partir de-
les creamos o personaxe de Bobby,
que é quen guía toda a narración.
Quería que a historia fose coral, pe-
ro que cada personaxe tivese unha
historia  detrás.  Quero  saber  máis
do mundo, dos meus veciños.  Dei-
me conta de que a maioría das his-
torias no cinema céntranse no mes-
mo tipo de persoas,  unha e outra
vez,  e  paréceme  unha  visión  do
mundo limitada.

Un dos trazos da súa obra é cami-
ñar cos protagonistas coa cámara
moi de preto.
Si, para min a cámara é un prota-
gonista máis nas películas; o cine-
ma é un espectáculo visual, encán-
tame que os espectadores se deixen
envolver pola historia, os persona-
xes, visualmente. Teño un director
de fotografía, Alexis Zabé, que coi-
da moito os aspectos visuais. Que-
riamos darlle ao filme o aspecto de
estampas de vacacións, porque nos
gustaban moito as cores das postais
antigas, e usamos moitos angulares
para captar ao máximo a paisaxe. O
obxectivo era conseguir estas gran-
des  imaxes,  pero  pondo  a  cámara
desde o punto de vista dos nenos. 

Sempre tivo claro que quería con-
tar  a  historia  desde  o  punto  de
vista dos nenos? 
Na infancia está a raíz de todo. A
educación é un problema nacional.
Lin moitos artigos destes nenos que
se crían en moteis cutres sen nin-
gún tipo de referente paterno, case
como pequenos salvaxes. O choque
co mundo máxico de Disney World,
que se atopa a escasos quilómetros,
dábame a  posibilidade  de  realizar
unha  metáfora  ao  redor  da  gran
mentira  da  sociedade  americana,
repleta  de  desigualdades.  Pero  a
clave do filme é pornos á altura dos
ollos  destes  nenos,  tentar  ver  o
mundo desde a súa perspectiva.

Os nenos simbolizan o futuro. Hai
esperanza? 
O  panorama  é  bastante  desolador.
Creo  que  hai  que  enfrontarse  aos
problemas  frontalmente,  loitar  por
un sistema xusto que cubra as nece-
sidades básicas dos cidadáns, que no
meu  país  están  desprotexidos,  sen
ningunha rede de seguridade social.
Os nenos  teñen o poder para  cam-
biar  o  mundo,  teñen  a  capacidade
de marabillarse e de mellorar a súa
contorna.  Se  queres  transformar  as
cousas, debes facelo desde o punto
de vista dun neno.

Foi difícil dirixir actores con tanta
diferenza de experiencia,  idade e
traballo?
Traballar cos nenos foi moi sinxelo,
especialmente  se  os  tratas  como
adultos, e tiven un coach para que
os asista, iso tamén foi importante,
ademais que sabía como achegarme
a eles.  Aprendín  que é  moi  impor-
tante non ter nada de doces e azu-
cre no set de rodaxe!

Canto hai de improvisación e canto
de guión?
Gústame  potenciar  a  improvisación
nas rodaxes, pero neste caso e nas
escenas cos rapaces dependía moito
de cada un deles. En xeral, creo que
tiven moita sorte, porque case todos
foron quen de improvisar e lograron
escenas estupendas. Hai que calibrar
en que medida, e hai que ver cando
e como. Depende do día, se hai tem-
po  ou  non  para  rodar.  No  caso  de
que  haxa  que  rodar  rápido,  mellor
cinguirse  ao guión e  non facer  ex-
perimentos;  aínda  que  sempre  dou
algo de liberdade.

Citou  como  referentes  a  Ulrich
Seidl e Ruben Östlund, dous exem-
plos de cineastas sociais que meten
o dedo na chaga. Cre que o cinema
debe  ser  incómodo  para  provocar
unha resposta? 
Creo  que  si.  Un  cineasta  debería
usar as súas películas como vehículos
de pensamento. Que se xere un de-
bate a través do seu cinema. Que o
público se revolva un pouco na súa
cadeira  polo  menos  impide  que  se
durma.

Luns 18: Ernest & Célestine · Renner, Aubier & Patar | E despois, remata a programación regular


