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SINOPSE
a

Polonia, anos 50. Nun país marcado
polas feridas da II Guerra Mundial, as
novas  autoridades  comunistas  crea-
rán un grupo de músicos que, a tra-
vés  do  folclore  local,  leve  algo  de
alegría  aos  camaradas  polacos  ao
tempo  que  promocionan  a  Stalin.
Wiktor, pianista deste grupo, namo-
rará de Zula e xuntos vivirán un ro-
mance que irá indo e vindo ao longo
de máis dunha década. Dúas persoas
de diferente orixe e temperamento
que  son  incompatibles,  pero  cuxo
destino os condena a estar xuntos.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Dunha  ficción  titulada  Cold  War
(guerra fría) un espera unha intriga
política, non unha historia de amor.
Seino, pero o título tamén funciona
como metáfora: a película retrata un
romance extremadamente convulso.
O clima político da Europa de pos-
guerra sérveme como complemento,
só para mostrar como o contexto de-
termina os comportamentos e as re-
lacións persoais e os deforma.

Seica  os  amantes  do  filme  están
inspirados  nos  seus  pais.  Non  lle
causa pudor amosar a súa historia?
En  realidade,  non  é  literalmente  a
historia  dos  meus  pais.  Hai  moitas
cousas en común entre a parella da
película e eles, incluídos os seus no-
mes e que foron unha parella un tan-
to  desastrosa;  pero  cambiei  moitos
detalles no relato do que lles suce-
deu  e  sobre  todo  resumino  moito,
para facelo irrecoñecible e sentirme
libre e seguro á hora de manexalo.
Os meus pais morreron en 1989, xun-
tos, xusto antes da caída do muro. É

unha traxedia: despois de pasar boa
parte da súa vida fuxindo dos réxi-
mes comunistas, quedaron ás portas
de asistir  ao seu final.  Sexa como
for, esta película é unha homenaxe,
unha carta de amor aos meus pais.
Despois de todo, se son quen son é
grazas a todo canto herdei deles.

Tamén é unha ficción sobre a his-
toria  do  seu  país,  Polonia.  Nese
sentido conecta con  Ida. Por que
esa necesidade de facer memoria?
Imaxino que ten que ver coa idade,
e en parte tamén polo feito de vivir
lonxe do meu país tanto tempo co-
mo vivín. Cheguei a entender que,
a menos que fagas películas comer-
ciais en Hollywood, se queres man-
ter a túa integridade debes explorar
o teu pasado, a túa identidade. 

Por que a Europa da posguerra é
un  terreo  tan  fértil  para  unha
historia de amor?
Para min é difícil contar unha histo-
ria de amor contemporánea porque
a xente está moi distraída, hai de-
masiados teléfonos, xa non se ten a
ocasión de ollar simplemente a al-
guén nos ollos e caer rendido.  Na
época de  Cold War, as cousas eran
máis sinxelas, había menos distrac-
cións. Non sinto ningunha nostalxia
do estalinismo, pero naqueles anos
había unha especie de claridade, de
simpleza. 

Como  xa  fixo  en  Ida,  rodou  en
branco e negro e formato acadé-
mico. Gústalle complicarse a vida?
Está  demostrado  que  os  límites
sempre fomentan a imaxinación. Ás
veces é máis importante o que su-
xires coa imaxe e o son que o que
mostras  directamente.  Á  hora  de
planificar a posta en escena é moi
motivador  enfrontarte  a  este  tipo
de problemas.

Como foi a posta en escena?
Tentei  escribir  o  guión en imaxes,
sen describir exactamente o que ía
pasar.  Quería que na rodaxe puidé-

semos esculpir as imaxes. Non que-
ría que o guión se resumise só nos
diálogos, senón que as escenas fun-
cionasen nun plano gráfico cunha cá-
mara  en  constante  movemento.
Quería que o  filme impactase  polo
seu  aspecto  visual,  así  que  pasei
moito tempo co director de fotogra-
fía, Lukasz Zal. Non fixemos moitas
tomas pero traballámolas moito, re-
encadrando  permanentemente.  Os
actores foron, en certo modo, víti-
mas deste proceso xa que ás veces
tiveron  que  esperar  a  que  perfilá-
semos todo.

Séntese herdeiro da tradición cine-
matográfica polaca?
Gústanme as películas dos directores
polacos,  como  Wajda.  Dinme  que
encarno  o  renacemento  do  cinema
polaco pero teño a impresión de que
pertenzo  máis  á  liña  da  Nouvelle
Vague. A miña estética é distinta da
do cinema polaco en xeral, máis ba-
rroco, vistoso, máis expresivo a nivel
verbal con diálogos moito máis cla-
ros e precisos que no meu cinema. A
min  gústanme  as  cousas  un  pouco
oblicuas, un pouco de misterio.

Resúltalle difícil  entender a situa-
ción política do seu país?
Oh, non, en absoluto, ao contrario:
é moi fácil entender quen é quen e
que parte da sociedade quere que.
En  realidade,  aínda  que  Cold  War
está ambientada nos 50, conecta de
forma clara co presente. O compor-
tamento  de  quen  entón  sacou  ta-
llada do comunismo é moi similar ao
de certas persoas do presente, aínda
que as ideoloxías duns e outros se-
xan moi distintas. Hoxe a dereita en-
tende moito mellor que a esquerda
que vivimos un momento no que o
que  a  xente  pide  son  argumentos
simples e emocións simples, de aí a
súa énfase no patriotismo e no po-
pulismo.  Non  hai  grandes  motivos
para ser optimista. Pero aínda así eu
o son. A historia funciona de forma
cíclica,. E a miúdo de forma irónica.
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