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SINOPSE
a

Jens é un forasteiro alemán chega a
Schandelsmillen,  unha  comunidade
agrícola de Luxemburgo. Tenta ato-
par traballo a pesar de que a tempa-
da de colleita xa vai moi avanzada.
No proceso coñece a Lucy, unha nai
solteira  que  tenta  seducilo.  Aínda
que  é  un  descoñecido,  os  aldeáns
trátano como a un máis,  convidán-
doo  a  todas  as  festas.  Tras  este
bucólico  recibimento,  aos  poucos
Jens vai descubrindo os segredos e o
lado escuro  dos habitantes da vila,
quen á súa vez indagarán no pasado
sombrío de Jens.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Como xurdiu este proxecto?
Eu xa dirixira tres curtas e un docu-
mental  antes  de  embarcarme  en
Gutland, filme que dalgún xeito reú-
ne  moitos  dos  temas  e  estilos  cos
que  xa  experimentara  nas  miñas
obras anteriores. Pasei uns tres anos
desenvolvendo o guión e reunindo o
orzamento co meu colega Gilles Cha-
nial na nosa produtora. As ideas ini-
ciais viñeron de moitos sitios distin-
tos, é como se en cada traballo an-
terior  foses plantando unha semen-
te  que  dunha  forma  estraña  che
conduce ao seguinte. A xente di que
cada autor trata un único tema nas
súas obras, pero que tardas como 3
ou 5 películas en descubrir cal  é o
teu tema.

Nese caso, cal sería o seu?
Non  estou  seguro,  comentáronme
que os meus filmes falan da idea de
comunidade ou da falta dela. O cal
resulta curioso, pois non teño moita
familia.  Os meus pais  xa non tiñan
moitos parentes, pero logo ou vivían
lonxe  deles  ou  non  mantiñan  boas
relacións,  así  que eu medrei  sen a
idea de formar parte dun clan, só os
meus  pais  e  irmáns.  Tampouco  sei
moi ben a que cultura pertenzo. O
meu pai é dunha familia belga aco-
modada,  a miña  nai  dunha  familia

asiática de clase media-baixa. Dúas
orixes opostas.  Non son occidental
nin  europeo.  Non  son  luxembur-
gués, tampouco son outra cousa.

Procede dun ambiente rural seme-
llante ao da película.
Crecín nunha aldea onde os veciños
tiñan longas liñaxes que se remon-
taban xeracións. Ao ser dunha nova
familia que entra nunha comunida-
de  onde  todos  están  vencellados,
creo que de neno sentín con forza o
devezo de pertencer, ata estremos
ridículos. Como non me bautizaron
ao  nacer,  pedinlles  aos  meus  pais
que o fixesen aos 7 anos. Logo fixen
a comuñón. Quería formar parte da
banda  de  música  e  da  brigada  de
bombeiros. Quería facerme granxei-
ro, e a única forma de selo era ca-
sar cunha moza que non tivese ir-
máns. Afortunadamente o meu inte-
rese na agricultura foi esvaecendo,
e de adolescente comecei  a  facer
películas  cos  meus  amigos  e  veci-
ños.  Así  que na miña ópera prima
quixen  volver  conectar  un  pouco
coa miña obsesión infantil cos trac-
tores e con ser un granxeiro.

Como escolleu o elenco?
Nos  meus  filmes  anteriores  usara
case  exclusivamente  actores  non
profesionais,  pero  neste  quería
unha  mestura.  Para  o  elenco  non
profesional,  o  director  de  casting
Nilton Martins tirou da súa base de
datos  de  extras.  Para  os  roles
principais tiven a sorte de obter to-
das  as  miñas  primeiras  escollas,
ninguén se negou! Tamén estou moi
orgulloso de contar con Gerdy Zint
e Pit Bukowski, que interpretan aos
socios  criminais  do  protagonista,
son fantásticos!

Onde rodaron as localizacións?
A pesar de que a película está am-
bientada nunha soa aldea, creamos
ese lugar ficticio a partir de varios
lugares repartidos por todo Luxem-
burgo: Eschdorf, Mompach, Klengel-
scheier, Herborn,  Biwer, Dickweiler,

un anaco de bosque en Echternach.
Ninguén o sinalou aínda, pero  pode-
rían  criticar  que os  personaxes  na-
den no Lac de la Haut Sûre, que non
está na zona da Gutland. Para min
era  importante  crear  un  lugar  an-
corado no pasado agrícola, algo case
imposible de atopar hoxe en día.

Como foi a rodaxe? Tiveron moitos
contratempos?
Durou 37 días, filmando unha sema-
na en agosto, logo uns 30 días de se-
tembro a novembro, e finalmente un
día en xaneiro, xa que Marco Loren-
zini  rompeu  o  brazo  e  necesitaba
tempo para recuperarse  e  dirixir  a
banda. Iso foi  un agasallo disfraza-
do,  xa  que puiden rodar  unha pai-
saxe nevada, completando así a pe-
lícula  en  tres  estacións!  Ese  foi  o
meirande desafío ao que nos enfron-
tamos: o tempo e o clima. Nas ro-
daxes é o único que é imposible de
planificar, pero no noso caso tivemos
a  dificultade  adicional  de  planear
escenas  moi  complicadas  en  plena
colleita do millo. Podes tentar pre-
guntarlle a un granxeiro tres meses
antes cando vai facer a colleita, pe-
ro  a verdade é que só pode avisar
cun par de días de antelación. Fre-
derick  Lau predixo que tería  a ca-
beza chea de canas ao final da roda-
xe,  pero  estou  orgulloso  de  que  o
meu cabelo saíse ileso!

Poden verse no filme comentarios
sobre o estado actual de Europa?
Si.  Cando  empezamos  a  escribir  o
guión, xa comezara a crise dos refu-
xiados,  pero aínda non era o tema
principal  dos  xornais.  Creo  que  a
identidade  é  un  tema  importante,
pero non sabemos como manexalo.
Como dixen, é algo que vexo na mi-
ña vida por ter pais estranxeiros, así
que quixen tratalo. Creo que a che-
gada  de  emigrantes  a  Europa  está
asustando  á  xente,  sobre  todo  en
Europa central. É un tema oportuno,
pero non foi a intención cando em-
pezamos este proxecto.
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