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Unha cuadrilla  de obreiros  alemáns
senta campamento nunha aldea búl-
gara para levantar unha central  hi-
dráulica. Este lugar afastado esperta
nos  homes un sentimento de aven-
tura, ao que se suman os prexuízos e
a desconfianza, ademais da barreira
que supón o idioma e as diferenzas
culturais. Vai estalar o conflito...

ENTREVISTA Á DIRECTORA

Cal foi o xérmolo desta película? 
Cheguei a esta historia por diferen-
tes camiños que se foron unindo. Un
foi o xénero do western.  Crecín nos
anos 70 pegada ao televisor,  vendo
películas do oeste. Había tempo que
tiña ganas de reencontrarme con ese
xénero que me cativara, cos seus he-
roes solitarios e melancólicos, a súa
mitoloxía do macho. De nena identi-
ficábame  cos  heroes  e  ao  mesmo
tempo namoraba  perdidamente  de-
les. Quizais este conflito contribuíu
ao meu desexo de explorar o xénero
“masculino”.
Tamén está o tema da xenofobia la-
tente.  Estaba interesada na idea do
“alemán” que ás veces manifesta un
sentido inequívoco de superioridade,
un impulso de terse a si mesmo no
status máis alto no que o desprezo
substitúe á empatía. De aí a idea de
colocar un grupo de alemáns noutro
país: o novo territorio non lles é fa-
miliar, séntense estranxeiros e teñen
que  enfrontarse  aos  seus  propios
prexuízos. Alegroume comprobar que
o  western é  un  xénero  moderno  e
idóneo para describir a evolución da
nosa sociedade, a pesar dos elemen-
tos tan conservadores que o forman.
Interesoume especialmente a intimi-
dade dos duelos.

Estes elementos están representa-
dos  polos  personaxes  principais,
Meinhard e Vincent.
Quería un heroe que non fose novo,
que sentise que a vida lle debía aín-
da  unha  aventura,  unha  experien-
cia. Un heroe que tiña que batallar
co oportunismo e o medo. Un gran
home cuxo atractivo levantase mi-
radas, que parecese un líder, pero
ocultase  ese  “pequeno home” que
realmente  quere  desaparecer  na
multitude  e  pasar  desapercibido.
Alguén que pode con todo, pero á
vez aínda ten soños. É un personaxe
que tamén ten un lado narcisista e
antisocial.  Quería  expor  a  tensión
entre a persoa que esperas ser e a
que es co teu comportamento.

Cal é o seu método de traballo?
Nunca  teño  unha  historia  pechada
cando empezo unha película, senón
un tema abstracto ao que me apro-
ximo a través dun proceso persoal
moi  asociativo.  Para  min  é  impor-
tante usar métodos documentais en
cada  etapa  para  deixar  entrar  o
inesperado. Resúltame moi excitan-
te confrontar continuamente ficción
e  realidade.  Partindo  desta  base,
logo podo ir traballando o contido e
os subtextos cos actores, que se im-
plican no proceso. En ocasións, des-
cubrimos xuntos de que trata a pe-
lícula  e,  ás  veces,  todo será  dife-
rente  á  idea  inicial.  Póñome  ner-
viosa cando todo está perfectamen-
te programado. Outra etapa crucial
foi  a  montaxe  con Bettina  Böhler,
onde o filme se concibiu de novo. 

Fálenos dos seus actores.
Ningún  é  profesional.  Todos  teñen
outro traballo. Coñecín a Meinhard
Neumann  nun  mercado de cabalos
en Brandenburgo. Souben inmedia-
tamente que quería facer unha pelí-
cula con el. Sentín o mesmo tipo de
afinidades  inmediatas  cos  demais
actores. Todos se reuniron periodi-
camente  máis  adiante  para  coñe-
cerse.  É desta forma  que descubri-

mos se podiamos facer un filme xun-
tos e, sobre todo, como. O proceso
de audicións foi longo.

Como desenvolveu o concepto vi-
sual co director de fotografía? 
Quería  unha  cámara  discreta,  con
distancias  focais  normais  e  longas
que xunto a tomas estáticas agudiza-
sen o sentido dos espectadores para
chegar ao nivel de abstracción dal-
gunhas escenas. No duelo queriamos
que  o  “plano-contraplano”  xogase
un papel esencial e dese a explica-
ción e división do espazo. Nunca vin
a viaxe de construtores alemáns a un
país estranxeiro como unha situación
realista ou naturalista; estaba inte-
resada  no  tema  pola  súa  esaxera-
ción. Nun primeiro momento quería
que o espazo parecese alieníxena e
misterioso. A través da posta en es-
cena e a composición queriamos un
espazo de aventuras fóra do tempo.

Que tal a rodaxe no estranxeiro?
Encantoume  rodar  en  Bulgaria,  foi
un exercicio moi positivo no que saín
da miña zona de confort. A forma de
traballar dos equipos alí encaixou co
meu  enfoque  espontáneo:  vin  moi
produtivo o seu talento para a im-
provisación e a súa fe incondicional
no proxecto. A través das viaxes de
Alemaña a Bulgaria quería dúas pers-
pectivas diferentes de Europa que se
atopasen. A decisión de rodar na vila
de Petrelik tivo que ver co bo recibi-
mento da xente, foron un gran apoio
en todo. O humor búlgaro é salvaxe
e  autocrítico:  rinse  deles  mesmos.
Pola  historia  recente  do  país,  non
son moito de confiar na sociedade.
Unha alta proporción dos máis novos
está a deixar o país, polo que teñen
ao resto do mundo moi presente. 

Algunha fonte de inspiración?
Para este filme, o cinema de Anto-
nioni  é  o  que  máis  me inspirou:  a
súa visión da arquitectura e a mecá-
nica dos seus filmes. Pero máis que
nada, foron os actores os que crea-
ron esta película.
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