
Filmoteca
Sesión do 11 de febreiro de 2019                                                         Oreina (Cervo)

Oreina. España, 2018. Cor, 85 min. Drama | Dirección e guión: Koldo Almandoz | Fotografía: Javier Agirre | Música:
Ignacio Bilbao, Elena Setien |  Elenco: Laulad Ahmed Saleh (Khalil),  Patxi  Bisquert (José Ramón),  Ramón Agirre
(Martín), Iraia Elias (garda), Erika Olaizola (Joana) | Produción: Txintxua Films, ETB

PREMIOS
a

Festival de San Sebastián 2018
Premio do Cinema Vasco

SINOPSE
a

Khalil vive na periferia da cidade, alí
onde  os  polígonos  industriais  con-
flúen co río e a marisma. Khalil bus-
ca a vida como pode e pasa os días
xunto  a  un  vello  furtivo  que  com-
parte unha casa na beira do río cun
irmán co que non se fala desde hai
anos. Nas beiras da marisma, as ma-
reas marcan o tempo do amor e  o
desamor, da amizade e a vinganza.

NOTAS DO DIRECTOR

Oreina é froito do tránsito. De toda
unha vida percorrendo a estrada que
rodea a marisma e o río. Da obser-
vación da transformación que se deu
durante anos neste espazo tan sen-
lleiro.  Da aparición  de  novas  espe-
cies e formas de vida (flora, fauna e
xente) e a desaparición doutras.
Oreina é unha película río. Máis  lí-
quida  que  sólida.  Aberta  a  pensa-
mentos evanescentes. Unha película
que  amosa  periferias  xeográficas  e
humanas.  Que fala  de amizade,  de
traizón, de amores furtivos e non co-
rrespondidos, de solidariedade entre
distintos, de vinganza... Con  Oreina
buscamos que o espectador saia do
cinema e teña a sensación de que a
realidade non foi interrompida. Que
o que viu na pantalla non se esque-
ceu da vida. Estivemos abertos a que
o azar participase no filme. Oreina é
unha  película  que  confía  na  inteli-
xencia e sensibilidade do espectador.
Filmada  con  actores  profesionais  e
non profesionais en paisaxes e luga-
res reais e non intervidos, en Oreina
esvaece a fronteira que separa a fic-
ción  e  a  realidade.  Estamos  ante
unha obra cuxa posta en escena está
marcada  polo  impresionismo  máis
que polo hiperrealismo.
Os personaxes desta película habitan

na  periferia  xeográfica  e  social.
Convídase  ao  espectador  a  acom-
pañalos tratando de fuxir do clixé.
Pero neste caso, querer aos perso-
naxes non significa que lles teñamos
que perdoar todo.
Oreina é  unha película  que nunca
contou cun guión de ferro. Unha pe-
lícula onde a intuición e a certeza
disólvense (conflúen) como a auga
salgada e a auga doce da marisma.
Ao realizar  Oreina  resultaba básico
evitar a manipulación e fuxir da ne-
cesidade de ter  que contalo todo.
No canto de contar, óptase por su-
xerir. No canto de amosar, agochar.

 ENTREVISTA AO DIRECTOR

Como xorde este proxecto?
O proxecto xorde dunha viaxe que
fixen por esta zona da ría de Oria e
reparar nunha casa e neses peiraos.
Esta contorna, unida a unha historia
que oín sobre alguén que era furti-
vo. Foi entón que imaxinei esta his-
toria sobre un fuxitivo que terminou
derivando  nunha  película  de  dous
irmáns que non se falan e que viven
nunha mesma casa.

Como foi a experiencia de traba-
llar no terreo da ficción?
Estaba afeito a facer traballos máis
experimentais.  Para  min  o  desafío
con este proxecto era tratar de fa-
cer algo máis convencional, clásico
e narrativo.  Empecei a escribir un
guión  con  personaxes  concretos,
que se  moven en sitios  concretos.
Esa foi a formulación inicial. Logo,
todo iso derivou nun filme que non
é tan convencional.

Que desafíos atopou ao retratar a
paisaxe xeográfica e a humana?
O  feito  de  traballar  nun  exterior,
nunha marisma con dúas mareas ao
día onde flutúa moito a profundida-
de, deunos moitos problemas á hora
de rodar a auga polo tempo de mo-
vernos e polo racord. Puidemos sol-
ventalos a nivel técnico, aínda que
a película  íase facendo  como unha

aventura.  Por  outra  banda,  tiven
problemas de ton á hora de integrar
os  personaxes.  Nunha  película  tan
naturalista,  en canto te desvías  un
pouco,  todo  parece  cartón  pedra.
Sufrín moito con este aspecto. Se es-
tás a facer unha comedia ou un thri-
ller,  sabes  que as  marxes son máis
amplas.  Con  todo,  nunha  película
como esta, cando filmas un diálogo,
había  momentos  en  que  todo  se
convertía nunha tv-movie de Antena
3 de domingo pola tarde.

Que  técnica  seguiu  cos  actores?
Eles tiñan o guión desde o comezo?
Tíñano, pero modifícoo moito duran-
te a rodaxe. Creo que un actor, an-
tes da película, ten que facer seu o
personaxe, e durante a rodaxe a di-
rección de actores buscará aspectos
máis  precisos.  Non son un  director
que indique moito, e vexo que ás ve-
ces agradecerían máis explicacións.

Por que escolleu un inmigrante pa-
ra protagonizar a película?
Era importante que fose inmigrante
porque é unha realidade contempo-
ránea: eles son xa de aquí.  Laulad
ten unha vida moi  parecida ao seu
personaxe: chegou con 8 anos, fala
éuscaro e os seus colegas son locais.
Hai que romper o clixé dunha reali-
dade social marxinal. Tamén está o
tema da moza local que se quere ir
fóra. Porque o arraigamento quizais
non sexa tan positivo como cremos.

O final de Oreina vén ser unha re-
flexión sobre todo aquilo que non
podemos reter.
Subxace esa idea, é algo que todos
vimos nas nosas familias. O meu avó
tiña un armario tallado que para el
era  un tesouro,  e  cando  finou  non
sabiamos que facer con iso. A cabeza
de cervo é un modo de aferrarse a
algo, e de súpeto non ten ningunha
importancia. Pode ser a analoxía so-
bre a traizón ou o arraigamento. Ao
final,  as  cousas  veñen e  van.  Creo
que todo é pasaxeiro. Quería tratar
esa idea, pero non de forma directa.
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