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SINOPSE
a

Tina é unha axente de aduanas re-
coñecida pola súa eficiencia e polo
seu extraordinario olfacto. Este sex-
to sentido permítelle cheirar a cul-
pabilidade dun individuo e  identifi-
car aos contrabandistas. Pero ao ato-
parse cara a cara con Vore, un home
aparentemente  sospeitoso,  as  súas
habilidades  ponse  a  proba  por  pri-
meira vez. Tina sabe que Vore oculta
algo, pero non logra identificalo. 

NOTAS DO DIRECTOR

A voltas co xénero
Creo que o xénero pode ser compli-
cado: é tanto un marco creativo co-
ma  un  mecanismo  de  mercadotec-
nia.  Nunca  pensei  en  Border como
unha  “mestura  de  xéneros”  aínda
que boa parte do meu traballo con-
siste en mesturar, equilibrando todos
os  elementos  nun  todo  coherente.
Máis que un filme de xénero, diría
que talvez é unha película moi euro-
pea: unha versión xaponesa ou nor-
teamericana da historia terían un as-
pecto moi diferente. 
Interésame  estudar  a  sociedade  a
través do obxectivo dun universo pa-
ralelo, e facer filmes de xénero é o
mellor  vehículo  para  acadalo.  Aí  é
onde o cinema se volve máis estimu-
lante para min: máis que no drama
persoal dos meus propios problemas,
gústame vivir os meus impulsos nun
mundo distinto  ao meu.  Ocorre  ta-
mén algo moi  interesante cando se
corta a conexión co persoal, cando
se crea arte nova de todo. Os filmes
de xénero considéranse  só  entrete-
mento, e gústame a idea de que a
xente baixe a garda e se relaxe. Así
pódese  falar  de  política  dun modo

máis sutil e encuberto.

O mundo de John Ajvide Linsqvist
O  meu  primeiro  contacto  cos  re-
latos  de  John  Ajvide  Lindqvist  foi
coa película Déixame entrar, e máis
adiante lin o libro. Algo que me gus-
ta da escrita de John é que está ao
mesmo nivel que o seu público. Non
é só  ficción  popular,  ten  un valor
especial, pero agochado. O mérito
de John é ser quen de tender unha
ponte entre o real e o fantástico. 
O meu amigo o director Milad Alami
recomendoume Border, e despois de
lelo decateime de que aí había al-
go.  O  primeiro  que  pensei  foi  o
complicado que sería levar a histo-
ria á pantalla, porque no conto case
toda a historia pasa na cabeza de
Tina a través das  entradas do seu
diario. Vémola máis como unha ob-
servadora  pasiva  das  cousas  que
ocorren. Así que adaptando o relato
empezamos a  facer cambios.  Que-
riamos  que  a  película  tivese  unha
parte  aínda  máis  escura.  Toda  a
subtrama da investigación do crime
é nova e engadiuse  á  historia  ori-
xinal. 

Casting e creación de personaxes
Foi un proceso de casting moi lon-
go, pero non tiven ningunha dúbida
cando coñecín a Eva e a Eero. Des-
de o primeiro momento non imaxi-
nei a ninguén máis para o papel.
Vore  precisaba  transmitir  perigo  e
un sentido de perversión de fondo
pero tamén unha cara vulnerable, e
Eero era  o  único  que  tiña  ambos.
Como  actor  finlandés  nunha  pelí-
cula sueca, tamén tiña sentido que
fose  un  “estranxeiro”.  Na  película
Eero fala sueco foneticamente, así
que en teoría o papel poderíao fa-
cer un actor español. Pero tendo en
conta a longa historia de Finlandia
con Suecia tiña mesmo máis senti-
do;  Vore  parece  familiar  pero  ao
mesmo tempo non o é. 
En canto  a Eva, tiven  moita  sorte.

Preocupábame que Tina puidese ser
demasiado pasiva, pero Eva ampliou
o  rexistro  do  personaxe  nun  800%.
Ao  principio  pensara  que  Tina  non
debía falar moito, pero entón como
saberiamos  cousas  sobre  ela?  Por
sorte Eva é moito máis expresiva cu-
nha  grosa  máscara  de  silicona  que
moitas persoas que non a levan! Sa-
ca até a última pinga de pequenas
cousas que fan unha gran diferenza,
como todas as formas distintas que
ten de cheirar! Traballa como unha
enxeñeira, cun método case científi-
co de achegarse á interpretación. 
Eva  ten  unha  personalidade  meti-
culosa, debe telo todo baixo control,
mentres que Eero é máis impulsivo.
Ambos  colleron  un  pouco  do  outro
na rodaxe: Eero volveuse máis cons-
ciente  do  detalle  mentres  que Eva
volveuse  máis  impulsiva.  Deuse  al-
gún tipo de simbiose entre eles.
Preocupábame que as máscaras os li-
mitasen, e Eva tiña que someterse a
sesións  de  maquillaxe  de  4  horas
diarias. Cando entrabamos no estu-
dio xa levaba alí 6 horas e tiña un
día completo de traballo por diante
mesmo  antes  de  empezar  a  rodar.
Respéctoos moito por non deixar que
iso afectase ao seu labor. E de feito
penso  que  as  máscaras  probable-
mente  os  liberaban  dalgún  modo
para crear personaxes e identidades
completamente  novas.  Eero  e  Eva
tamén engordaron 20 quilos cada un
para os papeis, así que de feito con-
vertéronse en persoas diferentes. 

Cultura, espellos e realismo máxico
Para min, a película non vai de “nós
contra  eles”,  senón  dunha  persoa
que pode decidir e decide escoller a
súa propia identidade. Todo o mundo
interpreta o que ve da xente do mo-
do que quere. Todo está relacionado
co  contexto.  Aínda  que  non  estou
moi  implicado  en  debates  raciais,
desde  neno  sei  o  que  significa  ser
unha minoría. Son unha minoría tan-
to en Irán como en Copenhague.
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