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Premios Goya 2018
Mellor  Dirección  Novel  e  Actriz  Se-
cundaria

SINOPSE
a

Carmen  é  unha  adolescente  xitana
que vive no arrabalde de Madrid. Co-
mo calquera outra xitana, está desti-
nada a casar e criar a tantos nenos
como sexa posible. Pero un día coñe-
ce a Lola, unha xitana pouco común
que soña con ir á universidade, de-
buxa graffitis e é diferente. Carmen
desenvolve  unha  complicidade  con
ela, e ambas tratarán de levar cara
adiante o seu romance, a pesar das
discriminacións  ás  que  teñen  que
verse sometidas. 

NOTAS DA DIRECTORA

Conceptos visuais da película
Algo importante para min como di-
rectora é revitalizar formas clásicas
con  actitudes  modernas.  Parecíame
natural  seguir  o  ronsel  dos  irmáns
Dardenne nas ganas de retratar sen
manipular a realidade, como en Ro-
setta ou O fillo, ou a valentía narra-
tiva de Dheepan de Jacques Audiard.
Quería  ter  unha  equidistancia  para
que nunca sexamos quen de conde-
nar a ningún dos personaxes. Preci-
samente  por  iso  quería  que  o  meu
posicionamento  fose  respectuoso  e
pudoroso sempre que falase da cul-
tura xitana. Esa distancia non é só a
da  cámara  senón  a  da  construción
narrativa: saber atopar a intensidade
social  nos  acenos  dun  personaxe  e
ver a miseria da experiencia da ex-
clusión  nos  obxectos.  Ver  o  mundo
nos detalles da xente e ver á xente
nos obxectos que poboan o mundo.
Desexaba que a nosa cámara vise sen
axuizar, ao mesmo tempo que o que
vemos ponnos no terrible dilema de
tomar un partido: non hai forma de
ser  neutrais.  E  cando a  historia  de
amor comezou a tomar forma, eu to-
mei partido.  Lola ve  o mundo a tra-

vés do amor que sente por Carmen.
E esa  non  é  unha  mirada  normal,
senón tinguida de toda a intencio-
nalidade e o artificio do seu senti-
mento. O mundo parecerá pararse e
desenfocarse  para  só  ter  foco  na
propia Carmen, nunha man tendida,
nun pendente en forma de paxariño
desdebuxado entre unhas guedellas,
nuns zapatos sucios cheos de po.  

A idea
Unha noticia proveniente de Grana-
da  en  2009  chamou  a  miña  aten-
ción. A primeira parella de mulleres
xitanas  que casaban en España.  O
matrimonio entre parellas do mes-
mo sexo era legal desde 2005, espe-
raran 4 anos para decidirse a dar o
paso. A reportaxe do xornal  usaba
nomes ficticios: Rosario e Sara; ta-
mén pediron que os seus rostros non
fosen  fotografados.  Hai  vidas  que
son  coma  un  combate  de  boxeo.
Rosario e Sara víronse forzadas a su-
bir ao cuadrilátero dos prexuízos e
os tabús.  Eran rexeitadas pola súa
contorna,  pola  súa  familia  e  pola
sociedade  xitana.  Pero  aínda  así,
decidiron casar  e saír  nos  medios,
sen dar a cara pero dando a súa voz
a un colectivo desamparado. 

As mulleres xitanas “non estiveron
nun armario, senón nunha caixa for-
te”.  As  mulleres  que  manifestan
abertamente  a  súa  sexualidade  e
queren vivir  como lesbianas  teñen
que  irse  lonxe  do  mundo  xitano,
porque senten que arremeten con-
tra o legado da cultura e a familia,
contra as súas propias nais, que as
educaron  para  ser  perfectas  espo-
sas e nais á súa vez. Moitas deixa-
ron de novas o colexio, non teñen
formación, non van atopar traballo
fóra  da  súa  contorna  porque,  por
regra xeral, os payos non contratan
a xitanas. Entón, como non van le-
var oculta a condición sexual? 
Ao ser muller, creo que teño unha
forma diferente de mirar o mundo,
de observar a realidade e mesmo de

narrala.  Son  directora  e  muller,  e
talvez  non  nesa  orde.  E  iso  carac-
terízame.  Sentinme  obrigada  por
cuestións morais a dar voz a aqueles
que non a teñen. O cinema conver-
teuse no meu altofalante ante cer-
tas  causas  que  creo  que  se  deben
amosar. 

O elenco
Desde  o  primeiro  momento  soube-
mos que tiñamos que traballar desde
a verdade. No mundo xitano apenas
hai actores ou actrices. Moi poucos
ousan seguir ese camiño. Esa era no-
sa gran aposta, buscar na súa comu-
nidade  dúas  adolescentes  que  se
atrevesen a interpretar estas perso-
naxes  a  pesar  da  marxinación  que
lles podería ocasionar rodar o filme.
Buscamos en mercados ambulantes,
en barriadas, asociacións, na mesma
rúa. Nun durísimo casting que durou
6 meses, chegamos a ver a máis de
1000  xitanos.  Por  fin  atopamos  á
nosa Lola e  á  nosa Carmen.  Só  un
personaxe está interpretado por un
actor profesional. O resto son 150 xi-
tanos sen ningunha experiencia pre-
via diante da cámara.

A música e o silencio
No mundo xitano a música é impor-
tantísima. É o día a día da súa vida.
Está en todos os momentos, eventos,
celebracións  ou  reunións.  A música
xitana recolle os sons da India e de
todos  os  países  que atravesaron os
xitanos  até España,  con influencias
iranianas,  turcas,  balcánicas,  gre-
gas,  andaluzas...  Por  iso  o  silencio
para eles é tristeza. A nosa película
ten  flamenco,  música  tradicional,
música  de culto  e algún que outro
silencio. 
Lola pertence orgullosa  ao coro do
culto  do  seu  barrio.  De  non  saber
que é música de igrexa pensariamos
que se trata de cancións de amor. O
xitano cántalle a Deus coma se fose
un home de carne e óso e a súa rela-
ción  é  parecida  á  dunha  parella  á
que se lle ten amor e respecto.
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