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SINOPSE
a

Lila Cassen era a cantante española
con máis éxito dos anos 90 ata que
desapareceu  misteriosamente.  Dez
anos  despois,  Lila  prepara  a  súa
triunfal  volta  aos  escenarios  pero,
pouco antes da esperada data, perde
a  memoria  ao  sufrir  un  accidente.
Violeta, que vive dominada pola súa
conflitiva  filla  Marta,  escapa  cada
noite  da  súa  realidade  imitando  a
Lila Cassen no karaoke onde traba-
lla. Un día Violeta recibirá unha fas-
cinante proposta: ensinar a Lila Ca-
ssen como ser Lila Cassen. 

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Sempre parte dunha imaxe ou un
concepto  como  xérmolo  dos  seus
traballos. Cal foi nesta ocasión?
En Magical Girl era un cadrado, unha
espiral conectada. Aquí unha especie
de círculo infinito entre dúas persoas
a  modo  de  vaso  comunicante  de
transferencia de identidades.  

Na película  atopamos  un  xogo  de
espellos, tamén de sombras.
Os espellos servíanme para traballar
a deformidade, para ofrecer a visión
mala da persoa que tes diante. Ta-
mén para reflectir  os  pasados e os
futuros das personaxes: é como unha
viaxe no tempo que empeza e rema-
ta no mesmo lugar.

Hai unha gran pulsión de morte.
A traxedia  sobrevoa  o  filme.  É  un
tránsito constante: cando unha mo-
rre, a outra renace. Sacrificio e pu-
rificación. É un baile de identidades,
como se fose unha soa muller  des-
dobrada. Están encerradas nunha pe-
lícula de pantasmas, vivindo unha e
outra vez esa traxedia, que é o que
lles sucede ás pantasmas.

Boa  parte  do guión  escribiuno  en
Xapón. Ten entón que ver cos espí-
ritos orientais?
Si,  as  pantasmas  xaponesas  sofren
ese ciclo,  pasan en tránsito toda a
eternidade,  ten que ver  co karma e

o dharma. Pero iso saíume de forma
inconsciente. A referencia máis cla-
ra que tomei de Xapón foi a cantan-
te  Chiaki  Naomi:  retirouse  cando
morreu  o  seu  marido e  deixou de
cantar. Tamén de Mina Mazzini. 

Nótase a influencia de Hitchcock,
sobre todo de Rebeca e Vertixe.
Vertixe foi  moi  consciente  no pri-
meiro guión e a súa idea da recons-
trución  dunha  persoa.  Almodóvar
está tamén aí, porque o admiro e
marcoume  tanto  que  é  inevitable
que  apareza.  Tamén  me interesan
Fassbinder e  Opening Night de Ca-
ssavetes. E o documental  Amy, que
me pareceu unha historia de terror
contada  dunha  forma  realista.  Ta-
mén me influíu moito o manga á ho-
ra  de  narrar  e  como  constrúen  o
tempo os xaponeses.

A  música  era  un  elemento  moi
importante na película.
Quixen  que  as  cancións  fosen  de
Nawja para provocar a sensación de
que estabamos a falar dela en reali-
dade. Decateime de que iso lle in-
quietaba moito e segundo a perso-
naxe se ía parecendo a ela, aínda
máis. Non todas as actrices son can-
tantes, pero neste caso si, así que
me pareceu boa idea aproveitar iso.
En canto  á banda sonora, traballei
co  compositor  para  que  tivese  un
aire  de  fábula  gótica,  de  peli  de
Corman dos anos 60. Que nos trans-
portase a un lugar menos terreal. E
iso  conseguímolo  cos  instrumentos
de vento, que nos provocan sensa-
ción de infinito e indeterminación.
Un dos referentes foi Toru Takemit-
su, que fixo bandas sonoras para Te-
shigahara ou Kurosawa; é o meu fa-
vorito. Tamén Oliver Messiaen.

Ao ser un autor  abstracto e sim-
bolista, como se sente dentro dun
cinema que cada vez máis  tende
ao subliñado e ao trazo groso?
Síntome cómodo porque creo que o
cinema vai tender a refuxiarse nos
símbolos. Está claro que o mundo é

cada  vez  máis  político,  pero  o  ci-
nema debería ser liberador e os sím-
bolos serven para recoñecernos du-
nha forma máis honesta.

A pesar do ton tráxico, non deixa
de ser unha gran historia de amor,
as protagonistas quérense moito.
É unha interpretación que me gusta,
porque así  a vexo e así  a escribín,
como unha  historia  de  entrega  ab-
soluta e sacrificio: un amor sincero
entre mulleres. 

O elemento feminino é moi impor-
tante.
Sempre que escoito a un director di-
cir que as mulleres son máis intere-
santes que os homes, non me pode
parecer máis paternalista, non o so-
porto. As mulleres do filme son can-
tantes,  nais,  ambiciosas,  pero  non
subliño  a  súa  condición  de  muller.
Moitas veces pensamos que unha pe-
lícula  é feminista  non porque haxa
mulleres  fortes,  senón  porque  hai
homes malos. Eu non quería mulle-
res  vítimas; quería  retratar  á  diva
como figura, que ten un compoñente
feminino.  Teñen  un  halo  de  trans-
cendencia, de mística, son como sa-
cerdotisas, son divinas.

A fama é outro dos temas. A voste-
de afectoulle dalgún xeito?
Eu non é que fose moi famoso, pero
chegou un momento no que precisa-
ba apartarme. Son moi tímido, vin-
me recluíndome. Por iso fun a Tokio.
Sentía presión e esta personaxe ten
moito de min. É curiosa a súa forma
de abordar a fama como unha con-
dena cando a sociedade tende tanto
a buscala. Coa era de internet mos-
tróusenos o camiño para ser famosos
de maneira rápida, pero non ten na-
da que ver co talento nin coa necesi-
dade de transcender.

E vostede quere transcender?
Cada vez teño menos medo á morte,
si á dor. Só sei que quero que a miña
obra me faga gozar e ter unha vida
que me apeteza ser vivida.
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