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PREMIOS
a

Premios Feroz 2018
Mellor Documental

SINOPSE
a

Elías é un director de cinema que so-
ñaba  con  facer  unha  película  de
atracos. Durante o verán de 2013 le
unha  noticia  sobre  a  detención  do
“Robin Hood de Vallecas”, o líder de
dunha banda que se dedicou a rou-
bar  bancos  como  resposta  á  crise,
aproveitando  o  arcaico  sistema  de
rede de sumidoiros de Madrid. Sente
entón  que  atopou  a  oportunidade
para  cumprir  o  seu  soño.  Mándalle
unha carta ao cárcere onde cumpre
condena.  Contra  todo  prognóstico,
Elías  recibe  resposta  tres  semanas
despois.  O  Robin  Hood  acepta  que
vaia ao cárcere a visitalo. 

NOTAS DO DIRECTOR

A primeira vez que vin a Flako, o lí-
der da Banda do Rayo, pactamos non
falar dos seus atracos ata que se ce-
lebrase o xuízo a fin de preservar a
súa defensa no proceso xudicial. Así
que non quedaba outra que contar-
nos a vida.  Aos poucos chegamos a
coñecernos moi ben nun cubículo de
comunicación da prisión de Estreme-
ra-Madrid VII.  Ao cabo duns meses,
Flako comentoume que estaba a es-
cribir un libro sobre a súa vida e pre-
guntoume  se  eu  podería  axudarlle
coa redacción. Contesteille que non
era escritor pero que lle axudaría no
que puidese. Se el  me estaba axu-
dando a min a escribir a miña pelí-
cula  de  atracos,  como non  ía  axu-
darlle eu co seu libro? Pasaron meses
e chegou o xuízo. E a condena. Pasa-
ron meses e chegou o segundo grao.
Os permisos. Pasaron anos e chegou
o terceiro grao. E Flako saíu de pri-
sión. Naturalmente, isto dito aquí en
dúas  liñas  foi  un  proceso  longo  e
complexo para unha persoa cuxa si-
tuación familiar, enerxía ilimitada e
fame  de  vida  lle  supuraba  literal-
mente estando entre barrotes. 

Neses anos de lume interior a lite-
ratura  e  o  cinema  foron  os  nosos
mellores  aliados.  Flako,  lonxe  de
renderse, aproveitou ese tempo de
peche para completar o manuscrito
sobre a súa vida. A nosa cámara foi
testemuña  deste  proceso creativo.
Paralelamente Flako guiou os nosos
pasos coa cámara pola cidade, ba-
rrios ricos e barrios pobres, super-
ficie e subsolo, para atopar as cla-
ves  da  miña  anhelada  película  de
atracos. Nos 60 Pasolini empezou a
facer  películas  de  apuntamentos
para  preparar  posibles  películas
posteriores.  Paradoxalmente  eses
filmes prometidos nunca chegaron a
facerse.  Case  mellor.  Quedaron  as
súas  películas  de  apuntamentos
abrindo  novos  camiños  para  quen,
no futuro, quixese mergullarse nu-
nha  realidade  descoñecida  cunha
cámara. 

 ENTREVISTA AO DIRECTOR

O arranque do filme, co inicio de
Un dos nosos de Scorsese, é unha
declaración de principios?
É unha cita homenaxe. Sempre esti-
ven fascinado polo filmes de atra-
cos, en concreto os que se centran
nun grupo de personaxes que exe-
cutan un proceso complexo.

E o final, con imaxes en créditos
de cinema de xénero español dos
50 e 60, é unha reivindicación?
Eu tiña o imaxinario do cine ame-
ricano e francés, pero decidín que
tiña que baixar os mitos á terra e
reparei nas películas de atracos es-
pañolas.  Descubrín  unha  auténtica
veta.

Esas  obras  eran  crónicas  do  seu
tempo; vostede tivo intención con
esta de algo parecido?
Ao principio chamoume a atención
que eses atracos do “Robin Hood de
Vallecas”  tiñan  un  alto  potencial
simbólico.  Era  2013  e  había  unha
emerxencia  social,  estaba  o  15-M,
había algo que resoaba. Pero xa con
Mapa tratei de construír un espello.

No persoal, ver desincharse a ener-
xía do 15-M desilusionouno?
Si, sinto a desilusión que sente moi-
ta xente, e síntome responsable di-
so, como moitos de nós. Pero tamén
creo que no que poida aportarei pa-
ra  que  esa  enerxía  volva,  é  máis
necesaria que nunca.

Apartámonos do 15-M e agora  te-
mos a Vox no Parlamento andaluz.
Estou en shock, porque sempre pen-
sei que aquí non ía chegar o fascis-
mo e xa ves. Teño que dixerilo. O fil-
me arrincou nun momento de efer-
vescencia e chega a 2018, ao preám-
bulo do que pasa agora mesmo. Oxa-
lá poida facer outra película para re-
coller o espello desta sociedade.

Recalca no filme a ética do ladrón
e a do cineasta, é moi importante?
É  fundamental,  por  iso  o  poño  na
propia película. Cando traballas con
vidas reais, as películas expoñen un
dilema ético, o da utilización directa
ou oblicua das persoas. Este filme é
un achegamento de dúas persoas de
clase social  moi distinta, tiven que
tombar os meus propios prexuízos de
clase.  O  Flako  niso  estaba  moito
máis avanzado ca min.

Aprendeu cousas do Flako?
Admíroo moito por quen é pola súa
enerxía. Iso aliméntame. Ten un po-
tencial  descomunal  pero  tocáronlle
as peores cartas que coñecín na mi-
ña  vida.  Oxalá  eu poida  axudalo  a
que reconduza a súa vida.

Que cre que pensa el de vostede?
Creo que está agradecido porque o
acompañei  nun  proceso  moi  duro.
Todo iso animouno a ler e escribir.
Agora substituíume Emilio  Sánchez,
de Libros del K.O., que vai publicar
o seu libro de memorias.

Finalmente  fará  unha  película  de
atracos?
Ao principio o xogo cos apuntamen-
tos de Pasolini era unha escusa, pero
agora que está o texto do Flako non
me pecho a tentar facer unha adap-
tación e que el sexa o guionista. 
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