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Nunha cidade desértica chea de pe-
culiares  personaxes  vive  Lucky,  un
home de 90 anos sen familia que se
atopa no precipicio da súa vida. Un
día sofre unha perda do control mo-
triz e cae ao chan. A partir de entón
Lucky seguirá cos seus costumes dia-
rios, pero dedicando cada día a go-
zar da súa solitaria rutina.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Lucky é a súa primeira experiencia
como realizador.  Como lle  chegou
este proxecto?
O meu amigo Drago Sumonja e o seu
coguionista achegáronse a min e pe-
díronme primeiro que actuase na pe-
lícula e logo dirixila. Drago sabía que
eu quería dirixir e o guión era moi
bo, ademais de que tería a oportuni-
dade  de  traballar  con  Harry  Dean
Stanton, o cal  era irresistible.

Que o levou a querer debutar como
director?
Que,  cando  actúo,  só  podo  contar
historias sobre un señor alto, gordo e
calvo como eu. Como director podo
contar  calquera  historia,  e  iso  foi
moi  liberador.  Tamén  moito  máis
complicado do que esperaba. A pesar
de que traballei con Eastwood, Fin-
cher,  Scorsese  e  outros  directores
magníficos dos que aprendín moito,
xamais imaxinara a cantidade de di-
ficultades ás que un se enfronta de-
trás da cámara. Na rodaxe sentinme
incómodo, mal. Morría de medo.

Que lle atraeu do guión?
O máis importante é que me pareceu
moi gracioso. Encantáronme os diá-
logos,  os  personaxes  e  ese  senti-
mento de comunidade.  A vila  onde
sucede a historia avergoña a todos os
seus habitantes, mesmo a Lucky, que
nin sequera se sente parte dela.

Axudoulle a súa experiencia como
actor á hora de dirixir?
Usei toda a miña experiencia para o
traballo.  Levaba  xa  moito  tempo
dándolle voltas á idea de dirixir; es-
tiven preparándome para esta opor-
tunidade  desde  hai  10  anos.  Para
min  foi  moi  emocionante  estirar
eses  músculos  e  ver  canto  apren-
dera.  Como  actor,  sempre  tentei
entender  a  historia  global  das  pe-
lículas. Pero unha cousa é entender
o relato e outra construílo. Tiña que
ensamblar  ben a  maquinaria  e es-
coller ben aos técnicos para levar á
pantalla unha historia.

En que medida está Lucky baseado
no actor que o interpreta,  Harry
Dean Stanton?
Toda  a  película  foi  concibida  con
Harry en mente. Foi escrita para el
e en boa medida fala del.  É unha
ficción,  pero  creada  a  partir  de
cousas que lle pasaron a Harry ou
de opinións que el ten sobre o mun-
do.  Sería  impensable  realizar  este
proxecto  con  outro  actor.  Doutra
banda,  actuar  consiste  en  revelar,
non en ocultar. E el revelou moito
de si mesmo nesta película. Foi va-
lente e impresionante.

Como foi traballar con el?
Harry era un actor experto. Dirixilo
a el cun material tan persoal foi to-
do un reto, especialmente polas li-
mitacións de enerxía que el tiña día
tras día. Debiamos ser económicos
en todos os sentidos. Non lle gusta-
ba que o dirixisen, e enténdoo. Tiña
90  anos,  sabía  o  que  facía.  Ade-
mais,  el  non sentía estar  a actuar
en absoluto, e iso é irónico conside-
rando que foi  un dos mellores ac-
tores do seu tempo.  Pero en todo
momento  buscaba  o  realismo,  a
verdade. Cando rodamos as escenas
de bar,  insistiu en que lle servíse-
mos tequila real. E fixémolo, aínda
que confeso que era un tequila moi
augado.  Rodar  resultoulle  fisica-
mente esgotador, e tentamos facer-

lle as cousas fáciles. Tamén lle afec-
tou moito  emocionalmente,  porque
obrigouno a exporse a asuntos como
a  súa  propia  morte,  sobre  a  que
aprendera a deixar de pensar. En to-
do caso, Harry estaba listo para irse.
Adoitaba dicir: “Só como para poder
seguir fumando”.

Falando de dificultades, é compli-
cado facer unha película divertida
sobre a morte?
O meu método con  Lucky foi  falar
menos  da  morte  que  da  vida,  con
calidez e sen sentimentalismos. Lu-
cky dáse conta de que non lle queda
moito  tempo e  iso  fai  que se  pre-
gunte como o vai a empregar. E non
decide ir en busca de vellos amores
ou  fillos  perdidos,  como  sucedería
nunha desas  películas ñoñas;  segue
coa súa vida, como faremos a maio-
ría  de  nós  cando cheguemos a  ese
punto.

Cal é a súa relación coa morte?
Imaxinemos que a nosa vida é como
un partido de fútbol. Quen querería
ver un partido de fútbol que non ti-
vese límite de tempo? Sería insopor-
table. O que fai que un partido sexa
emocionante  é  que se  xoga a con-
trarreloxo, e talvez o máis excitante
son  os  minutos  de  desconto.  Para
min a morte é como ese nó que tes
nas costas, e aínda que tentas aper-
talo co polgar nunca logras que de-
sapareza, e tes que vivir con el. Hai
que  vivir  coa  morte.  E  a  súa  pre-
senza  é  o  maior  canto  á  vida  que
existe, o maior estímulo para apro-
veitar os nosos días da maneira máis
intensa posible.

No filme hai escenas con diálogos e
cancións  en  español.  O  máis  es-
pecial  é  que  Harry  Dean  Stanton
canta Volver, volver, volver.
Realizar unha película cunha historia
estadounidense en 2018 sen incluír a
todo  tipo  de  cidadáns  parecíame
equivocado.  Non  descarto  calquera
idioma ou cultura da cal poida falar
de maneira honesta e específica.

Luns 12: Sen proxección por ser festivo | Mércores 14: Western · Valeska Grisebach


