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Filmoteca
Sesión do 25 de febreiro de 2019                                                                  Matar a Deus

Matar a Dios. España, 2017. Cor, 90 min. Comedia negra | Dirección e guión: Caye Casas, Albert Pintó | Fotografía:
Miquel  Prohens |  Música: Francesc  Guzmán  |  Elenco: Itziar  Castro  (Ana),  Eduardo  Antuña  (Carlos),  Boris  Ruiz
(Eduardo), David Pareja (Santi), Emilio Gavira (Deus) | Produción: Alhena Production

PREMIOS
a

Festival de Sitges 2017
Gran Premio do Público

SINOPSE
a

Unha familia prepárase para celebrar
a  noitevella  nunha  casa  illada  no
bosque,  cando  chega  un  misterioso
vagabundo; é un anano, di ser Deus
e ameaza con exterminar a especie
humana no amencer. Só se salvarán
dúas persoas e a familia foi elixida
para escoller  eses  dous  sobreviven-
tes. O destino da humanidade recae
en  catro  desgraciados  que,  obvia-
mente, quererán salvarse. 

ENTREVISTA AOS DIRECTORES

Traballaron xuntos nas curtas Nada
S.A. e RIP, e esta é a súa ópera pri-
ma. Como colaboran na dirección,
de que se encarga cada un?
A clave é que somos moi amigos, co-
ñecémonos moi ben de facer as cur-
tas  e  hai  moito  respecto.  Traballá-
molo  todo  xuntos,  pasamos  moitas
horas discutindo ata que nos pomos
de acordo ao 100%. Na rodaxe un es-
tá máis cos actores e o outro prepa-
rando o  plano co director  de  foto,
pero  estamos  xuntos  cando  filma-
mos. Os actores chámannos o mons-
tro de dúas cabezas.

Cal é a orixe do proxecto?
Nunha cea con  amigos,  regada cun
pouco de alcol, xurdiu unha pregun-
ta aparentemente boba: no caso de
ter que salvar a dúas persoas de toda
a humanidade, a quen elixirías? Esa
pregunta creou debate e polémica (e
algunha pelexa entre  parellas),  dé-
monos conta que aí había unha boa
historia e escribimos o guión. Meté-
moslle  humor  negro  e  surrealismo,
uns personaxes moi característicos e
algunhas anécdotas reais. 

Como foi a rodaxe do filme?
Rodouse en Terrassa en 21 intensos e
milagrosos días.  Foi  duro e marabi-
lloso á vez,  non tiñamos  rede e non

se  podía  fallar  ningún  día.  Foi  un
milagre  facer  esta  peli  nesas  cir-
cunstancias: un dos actores case lle
saca un ollo cun coitelo a outro na
cola do catering e tivemos que bo-
rrarlle o sangue do ollo con postpo,
noutra ocasión case se electrocuta
o equipo debido a unha brutal tor-
menta que alagou a casa onde roda-
bamos... Pero pasámolo moi ben a
pesar  do  sufrimento  e  as  limita-
cións. O equipo formou unha fami-
lia, parecían unhas convivencias nu-
nha casa de campo. Comemos moi-
to e ben, e iso axuda coas penas.

O elenco está formidable. Mentres
escribían o guión, pensaban xa nos
actores?
O elenco son o noso Dream Team! O
papel  de  Deus  escribímolo  para
Emilio  Gavira,  traballamos  varias
veces con el e sabiamos que era o
noso Deus; obrigámoslle a aceptalo,
non tiña opción de dicir que non. A
Pareja  e  a  Antuña  contratámolos
por  Facebook,  sen  representantes
nin castings; pensaban que era bro-
ma  pero  á  semana  estaban  ficha-
dos. Con Itziar foi curioso, démoslle
o guión e ao lelo chamounos e pre-
guntounos se nos equivocamos por-
que en ningún lado puña que o seu
personaxe era gorda; en 22 anos de
profesión nunca lle pasara algo así! 

A casa funciona como un persona-
xe máis.
Todo é mérito da dirección artística
de Cristina Borobia (muller de Ca-
ye) e Toni Castells. Démoslles pouco
tempo e pouco orzamento, pero li-
berdade total, e converteron unha
casa de campo baleira  e coas  pa-
redes brancas nunha extraordinaria
mansión  barroca  chea  de  cadros,
crucifixos,  reloxos,  taxidermia...
unha  marabilla  merecedora de  to-
dos os premios posibles.

Outro dos  aspectos que destacan
é a música de Francesc Guzmán,
ao que cualifican como “pequeno
Mozart”.

Era  a  súa  primeira  BSO  e  estamos
encantados co seu traballo, démos-
lle referentes e estivemos horas con
el traballando a música. Non era fá-
cil o que lle pediamos e por riba tiña
moi pouco tempo pero é un crack e
fixo unha BSO diferente, rara e con
moito humor negro. Cremos que ten
un gran futuro por diante.

Cales  son  as  súas  principais  in-
fluencias?
Para nós pelis como  A comunidade,
O día da besta, Mortos de risa, Far-
go,  Delicatessen ou  O  milagre  de
P.Tinto son  referentes  claros. Álex
de la Iglesia, Berlanga, Buñuel, Jeu-
net, os Coen, Fesser ou Terry Gilliam
son para nós mestres onde mirarnos.

Matar a Deus é unha crítica exis-
tencialista...  Cal  é  a  principal
mensaxe da súa historia?
Hai moitas mensaxes na peli. Unha é
vivir intensamente até o último mo-
mento,  porque  cando  espiches  non
hai nada. Outra é que a especie hu-
mana somos un cancro para este pla-
neta e o gran erro de Deus (se é que
Deus existe).

Aínda que gañou un premio gordo
en Sitges, o filme quedou máis dun
ano en barbeito. Por que custa tan-
to estrear unha película neste país?
A nosa  peli  é  100%  independente,
sen teles nin axudas.  Os directores
non somos ninguén neste mundo e os
nosos actores non son famosos. A in-
dustria é tan conservadora e medio-
cre  que  aínda  que  gañásemos  150
premios coas nosas curtas, non nos
fan caso. A parte, as nosas propostas
son  politicamente  incorrectas  e  de
humor  negrísimo.  Por  todo  isto  e
porque  este  país  é  un  desastre
tivémolo tan difícil para estrear. 

Sen entrar en spoilers, a dúbida es-
tá presente até os últimos compa-
ses. Tiñan claro ese final?
O final finalísimo foi improvisado, e
por  sorte  fixémolo  porque  nos  en-
canta acabar a peli dese xeito.
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