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Waterboys. Países Baixos, Reino Unido,  2016. Cor, 89 min. Comedia dramática |  Dirección e guión: Robert Jan
Westdijk | Fotografía: Alex Wuijts | Música: Mike Scott | Elenco: Leopold Witte (Victor), Helen Belbin (Rhona), Julie
McLellan (Lindsay), Tim Linde (Zack), Miles Jupp (Horatio), Tom Mannion (James) | Produción: Venfilm, Wild at Art

SINOPSE
a

Victor Mullock é un escritor de nove-
la negra a quen a muller o botou da
da casa. O seu fillo Zack, un chelista
de  20 anos,  tamén  foi  abandonado
pola súa noiva. Agora que ambos es-
tán solteiros, Victor decide que para
animarse e coñecerse mellor viaxen
xuntos a Escocia, onde debe promo-
cionar o seu último libro.  Alí  coñe-
cerán a  distintas  mulleres  e descu-
brirán que a música, como o mítico
grupo The Waterboys, é o único que
teñen en común.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

The Waterboys foi unha banda moi
famosa dos 80. Que significa a súa
música para vostede?
Era un fan total do seu álbum This Is
The Sea, escoitábao todo o tempo no
meu walkman. Era unha música moi
edificante e poderosa.  En 2012 fun
velos a un concerto coa miña muller
e deixáronme pampo co seu potente
directo, nunca me pasara algo pare-
cido. Logo escribín un guión sobre un
pai e un fillo, problemas de parella e
lealdade, e pensei que a música dos
Waterboys encaixaría ben.

Onde está a conexión entre a músi-
ca e a película?
Na atmosfera.  Tamén nos textos.  E
na  miña  propia  experiencia  da  súa
música. Sentía que como a min me
axudaron a superar tempos difíciles,
tamén  podería  pasarlles  o  mesmo
aos espectadores. Cando o pai e o fi-
llo  van  ao  concerto,  o  público  ten
que sentirse identificado con eles. E
logo está o subtexto. O pai de Mike
Scott foise de casa cando el tiña 12
anos, cóntao en varias cancións. Nin
me lembraba dese detalle.

Como se implicou a banda co filme?
Tras escribir o guión, contactei con
Mike Scott e fun velo a Dublín. Que-
ría  pedirlle  permiso  para  gravarlles
algún concerto para a película, e ne-
sa  conversa  de  media  hora  deume

moitas facilidades, mesmo compro-
meteuse a un par de actuacións pa-
ra lanzar o proxecto. 

Waterboys non é unha obra auto-
biográfica,  pero  si  moi  persoal.
Identifícase cos personaxes? 
Ambos son ampliacións de min mes-
mo.  Comparto  con  eles  que  estou
moi involucrado coa linguaxe, pero
creo que cada un ten a súa propia
voz.  Sempre  crin  que  o  meu  pai
pensaba de min que era un Zack, e
seica o meu fillo pensa que son un
Victor.  Aínda  que  as  dinámicas  de
pais e fillos son bastante universais,
quería  que  este  pai  e  este  fillos
fosen bastante únicos. 

Si  que  o  son.  Victor  sempre  se
mantén estrañamente positivo an-
te todo o que lle pasa.
Victor sempre quere estar feliz, así
o dirixín. Un actor querería amosar
que como lle afectan as cousas para
que o personaxe non pareza super-
ficial,  pero  a  min  parecíame máis
divertido que sempre lle tente dar a
volta a todo, aínda que non sempre
o consiga. Porén, algo agocha, e se
Leopold  Witte  non  o  interpretase
tan  ben,  tería  sido  un  personaxe
moi  molesto.  Zack  é  moi  distinto,
máis sincero: se está triste nótalo,
e se está contento tamén. 

Ademais de escribir e dirixir, de-
senvolveu o proxecto como produ-
tor,  financiándoo  a  través  dunha
campaña de crowdfunding. 
Son responsable do 50% da película,
tamén  financeiramente.  Hai  moita
diferencia  entre  que  te  contraten
para pór a cámara e que o filme se-
xa propiedade túa e teñas control
sobre  el.  Como  o  orzamento  era
moi  pequeno,  reunín  un  grupo  de
xente  entregada  que  o  dese  todo
pola película. Eramos 11 técnicos e
2 actores  que nos  fomos de viaxe
xuntos, e vivimos unha aventura in-
crible na que todos se implicaron. O
grupo  de  whatsapp  dos  Waterboys
aínda  segue activo!  Penso que era-

mos  conscientes  de  que  estabamos
facendo algo especial.

Disque é habituaI velo nas proxec-
cións en cines do filme para com-
probar as reaccións do público...
É certo! Tereina visto ducias de ve-
ces con xente. Gústame sentir como
se vai implicando a audiencia, as ri-
sas... É a película da que me sinto
máis orgulloso como cineasta, e creo
que no fondo non quero deixar atrás
este proxecto, preciso a seguridade
que  me  dá  volver  a  el.  A recente
morte da miña nai terá que ver niso.
Víraa e conmoveulle a súa vulnerabi-
lidade. Seica o seu fillo parvo madu-
rara por fin. 

CRÍTICA DE FOTOGRAMAS (Jordi
Batlle Caminal)

É no físico, na xestualidade, en co-
mo se lanzan dardos o un ao outro
(no interior do coche, na barra dun
bar, nun hotel...) de Leopold Witte
(un  maduro  Giancarlo  Giannini)  e
Tim Linde (ou a versión neerlandesa
dun  xuvenil  Fernando  Tejero)  onde
descansa o atractivo de Waterboys e
fráguase un humor en sordina,  non
cortante, pero tremendamente efec-
tivo.  Witte  e  Linde  son  pai  e  fillo
unidos por  unha azarosa coinciden-
cia (as súas respectivas esposa e noi-
va acaban de mandalos á piolla) nu-
nha road movie que os leva a Edim-
burgo, onde o pai, escritor de novela
negra  (caricatura  do  boom nórdico
do xénero), presenta libro.

Alí,  aparcado  o  núcleo  paternoflial
da  trama,  teñen  lugar  os  mellores
momentos  da  película:  a  cea  cos
editores (ollo á fina secundaria roba-
escenas: Helen Belbin) e a pesca do
salmón ante a prensa. A eficacia de
Waterboys é  a súa grata  modestia:
Robert  Jan  Westdijk  non  procura
conquistar  grandes  cimas da come-
dia; confórmase con personaxes ben
construídos,  situacións  xocosas  sen
énfases  e  diálogos  audaces.  Non  é
moito, e non é pouco.

Luns 5: Amante por un día · Philippe Garrel | Mércores 7: Lucky · John Carrol Lynch


