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Seminci de Valladolid 2018
Mellor Guión

SINOPSE
a

Asger  Holm é un axente  de policía
que foi relegado a operador do servi-
zo  de  emerxencias.  Durante  a  súa
rutineira  quenda  de  noite  recibe  a
misteriosa  chamada  dunha  muller
aterrorizada. Asger decátase de que
a muller ao outro lado do teléfono
foi secuestrada, e comezará a procu-
ra a distancia da vítima mentres se
enfronta aos seus propios demos.

NOTAS DO DIRECTOR

Creo que as  imaxes  máis  fortes  do
filme,  as  que  custa  máis  esquecer,
son as que non ven.
A idea da película ocorréuseme can-
do me topei cunha chamada real ao
091 dunha muller secuestrada. A mu-
ller viaxaba en coche e, como estaba
sentada a lado do seu secuestrador,
falaba en clave. Ao comezo intrigou-
me o suspense da chamada, como a
calquera  outro  oínte.  Pero  despois
empecei a reflexionar sobre o que a
facía tan intrigante. 
A pesar  de  que  só  escoitara  unha
gravación de son, tiven a impresión
de ver as imaxes. Vira á muller, o co-
che  no  que  estaba,  a  estrada  pola
que ía o coche, e mesmo ao secues-
trador sentado ao seu lado. Decatei-
me de que cada persoa que escoita-
se esa chamada telefónica vería ima-
xes diferentes: unha muller diferen-
te, un secuestrador diferente, e así
sucesivamente. 
Así que empecei a darlle voltas. Que
pasaría se usase esa idea de imaxes
mentais nunha película?
O meu obxectivo é facer un thriller
de suspense e baseado nos persona-
xes, pero tamén que ofreza a cada
espectador unha experiencia única.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Que viu en Jakob Cedergren para
confiarlle o peso actoral do filme?
Hai moito que o admiro.  Se cadra
desde que o vin en  Submarino, de
Thomas Vinterberg.  Jakob está ro-
deado por un halo de misterio, co-
mo se tivese un segredo que ocul-
tar. É unha persoa que dá a impre-
sión de que agocha algo, pero nun-
ca sabes que. Na película, sen que-
rer revelar de máis, direi que o seu
personaxe  é  dobre:  o  axente  que
vemos e o axente que foi. É obvio
que o asunto principal é o secues-
tro, pero tamén vemos aparecer os
demos  do  protagonista.  Un  tema
que se  descobre  aos  poucos...  Por
iso era fundamental contar cun in-
térprete cunha aura misteriosa.

Como de intensa foi a preparación
das escenas con Cedergren?
Pensei que era importante que en-
tendese de onde procedía a pelícu-
la. Ensineille a documentación, tra-
ballamos moito a historia dos perso-
naxes. En moitas obras, os persona-
xes carecen de historia; aquí tenta-
mos  ser  máis  exactos.  Analizamos
coidadosamente os  diálogos.  Era  a
primeira  vez  que  traballabamos
xuntos. Realizamos unha longa pre-
paración para poder deixar espazo á
improvisación se fixese falla.

Como  consegue  crear  tanta  ten-
sión con tan poucos elementos?
É moi sinxelo. Non hai que amosalo
todo. Cando menos se vexa, mellor.
É importante que o espectador poi-
da  imaxinar  o  que  non  ve.  Así,  a
tensión sempre será maior. Nas pelí-
culas de terror sempre se pasa moi-
to  máis  medo  cando  non  sabemos
quen ou como é  o  monstro.  Unha
vez que o vemos, a imaxinación dei-
xa de funcionar.

Cre que esta é unha experiencia
interactiva que esixe que o espec-
tador estea moi atento e case par-
ticipe?

Si. Non digo que o espectador deba
facer parte do traballo, só que debe
usar a imaxinación sen darse conta.
A historia é o bastante atractiva pa-
ra conseguir que o faga.

Fixo  a  película  en  30  días,  con
compañeiros de escola. Cre que o
diñeiro é a forma da censura na ac-
tualidade?
Creo  firmemente  nos  límites  como
impulsores  da creatividade.  É  unha
tradición da que sinto herdeiro,  xa
desde os meus anos na Danish Film
School. Creo que é algo no que un
debería traballar, independentemen-
te do orzamento da película. As res-
tricións fanche máis creativo, ou po-
lo menos a min fanmo. Con todo, a
premisa de The Guilty demanda res-
tricións de seu. A película non podía
funcionar  se  un se  afastase  un  se-
gundo  do  protagonista.  Reduciría  a
tensión e revelaría información que
nin o protagonista nin o público de-
berían saber. 

Un dos temas máis interesantes da
película é a empatía, e como xul-
gamos  a  toda  velocidade  aos  de-
mais. Cre que a falta de moral é o
gran problema da nosa sociedade?
A película fala dunha profesión que
esixe un gran esforzo e moito tem-
pero. Creo que a película lida co te-
ma  de  reter  a  empatía  cando  no
traballo che piden que sexas profe-
sional  e  distante  mentres  tes  que
enfrontarte aos horrores máis escu-
ros  da  nosa  sociedade.  Queriamos
dar  ao  público  a  mesma  visión  do
mundo que ten Asger. Así, chegaria-
mos ás mesmas conclusións que el.

Viu Buried, o filme de Rodrigo Cor-
tés  con  Ryan  Reynolds?  Parécelle
que teñen puntos en común?
Gustoume e creo que parten do mes-
mo  sitio.  Hai  moitas  películas  que
transcorren nun escenario único. Vi-
nas case todas cando terminei de es-
cribir  o  guión  para  asegurarme  de
que non repetía algo que xa se fixo
antes.

A programación regular do Cineclube regresará a semana despois de Entroido


