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Mellor Actor Emerxente
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a

Charley  Thompson,  un  mozo  de  15
anos que queda só ao morrer o seu
pai alcohólico, emprende xunto a un
cabalo  de  carreiras  roubado  unha
perigosa viaxe en busca da súa tía,
da  cal  non  ten  noticias  desde  hai
tempo, e un novo fogar.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Lean on Pete afástase da súa obra
previa, centrada no amor románti-
co. Que lle atraeu da novela de Wi-
lly Vlautin?
Regaláronma hai 6 ou 7 anos. Lina e
encantoume a historia, o personaxe
de Charley, a súa resistencia e como
se enfronta á soidade e ao abando-
no. Pareceume moi interesante a súa
forma  de  observar  Estados  Unidos
baixo  unha  especie  de  prisma  de
western, sen selo en realidade. Aos
poucos foise asentando na miña ca-
beza a idea de facer a película. Creo
que  en  moitos  sentidos,  aínda  que
sexa  moi  diferente  aos  meus  ante-
riores traballos, indaga en temas si-
milares. Só que mentres que os pro-
blemas de conexión que atravesaban
os personaxes de 45 anos e Weekend
eran  máis  intelectuais  ou  existen-
ciais,  os de Charley son máis esen-
ciais:  necesita  comer,  un fogar...  E
todo iso pareceume fascinante.

Gústalle máis arrincar unha historia
desde cero ou desde un libro?
Depende. Non me molesta que a his-
toria a escribise outra persoa porque
iso tamén che ofrece retos. E tamén
empezas de cero cando o adaptas. O
curioso é que agora teño menos tem-
po para traballar nun novo proxecto
porque cada vez teño máis traballo.

Como realizador británico, como é
quen de retratar os Estados Unidos
de forma tan auténtica?

Pasara moito tempo en Estados Uni-
dos, vivín alí 5 anos. E antes de fa-
cer este filme película, pasei 5 me-
ses  viaxando  polo  país;  escribín  o
guión mentres realizaba o percorri-
do que fai Charley na novela. Cando
fas iso e despois incorporas os pe-
quenos detalles da vida que atopas
no camiño, podes conseguir que se-
xa auténtico. Logo hai que lembrar
que ninguén é bo ou malo. Moitos
personaxes  da  historia  deben  ser
votantes de Trump. É moi fácil  vi-
lipendiar  a esa  xente. Podes  estar
en desacordo coas súas escollas po-
líticas, pero é importante velos co-
mo persoas coas súas motivacións e
as súas vivencias.

Dá a impresión de que busca evi-
tar o sentimentalismo e os clixés
dos filmes sobre un mozo e o seu
amigo animal. Como escapar do al-
mibre?
Trátase  de  facer  eleccións:  o  tipo
de interpretación que queres, onde
pos a cámara, usar música ou non,
se queres primeiros planos... Cando
choras nunha película é porque te
manipulan, porque o director levou-
te aí con trucos. Iso non me gusta,
é  facer  trampa.  Así  que  cada  vez
que me parecía que podía caer no
sentimental,  parábame a pensar  e
tentaba atopar a forma de evitalo.

Charlie  Plummer  é  unha  revela-
ción, leva o peso da película sobre
os  seus  ombreiros.  Como lle  deu
forma ao personaxe xunto a el?
Empezamos centrándonos no guión,
pero démoslle moitas voltas á histo-
ria,  falamos  sobre  as  motivacións
de Charley, o que precisaba... Char-
lie é moi intelixente,  aproxímase á
escena como ningún outro actor no-
vo que coñecín.  Nunca forza unha
emoción que non lle parece correc-
ta; sempre busca facelo vivo. E ten
un rostro incrible. É moi aberto pe-
ro ao mesmo tempo é moi reserva-
do. Tamén é un actor moi sensible.
Foi unha experiencia marabillosa.

Charley  atópase  con  diferentes
persoas que teñen moi pouco tem-
po en pantalla. Como sacou o má-
ximo proveito deles?
Son papeis moi pequenos. Tratábase
de  escribilos  de  forma  que  fosen
multidimensionais,  e  logo  elixir  os
actores que poderían darlles a vida
necesaria. Gústame que cando mar-
chan, xa non volvemos velos. Iso non
é moi frecuente cando tes a Steve
Buscemi na túa película.

Isto dálle ao filme unha estrutura
episódica. Sacou isto do libro?
Definitivamente sae do libro. A no-
vela é máis longa, céntrase máis no
hipódromo,  e  Charley  atópase  con
máis xente na súa viaxe, pero non
podes metelo todo. 

É refrescante que Pete non sexa un
cabalo adorable con características
humanas.
Absolutamente.  Era  imprescindible
que  o  cabalo  fose  só  un  cabalo.
Moitas películas tratan de converter
esa relación en algo máis,  pero eu
non estou interesado niso.

Viu algunha película sobre cabalos,
como War Horse ou Seabiscuit, pa-
ra prepararse?
A verdade  é  que  non,  só  algunhas
das escenas de carreiras de  Seabis-
cuit, pero eu sabía que quería afas-
tarme diso, da forma tradicional de
contar unha historia como esta. Non
trata  sobre  a  emoción da carreira,
senón sobre as reaccións de Charley
á carreira. 

Atopou algún reto difícil traballan-
do con animais?
Algunhas escenas de carreiras foron
complicadas,  porque  non  tiñamos
moito orzamento, así que non podes
repetilas:  tes  só  dous  intentos.  E
doutra banda, as escenas co cabalo
cara ao final  da viaxe tamén foron
especialmente difíciles.  Houbo pro-
blemas técnicos, pero o cabalo esta-
ba moi ben adestrado, así que non
foi tan mal como esperaba.
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