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PREMIOS
a

Festival de Málaga 2019
Mellor  Película,  Dirección  e  Actriz, 
Premio  do  Xurado  Novo  e  Premio 
SIGNIS

SINOPSE
a

Vir  e  Lluís  levan  só  un  ano  saíndo 
xuntos  cando  descobren  que  están 
embarazados.  Durante 9 meses,  se-
guiremos  a  aventura  desta  parella 
barcelonesa, o xiro enorme que dará 
a súa vida, os seus medos e alegrías, 
as expectativas e realidades que cre-
cen ante eles, tentando aprender a 
ser tres cando non tiveron tempo de 
aprender a ser dous.

NOTAS DO DIRECTOR

Andabamos  inmersos  na  rodaxe  de 
Terra  firme,  unha  película  sobre  o 
conflito ao redor da decisión de ter 
ou  non ter  fillos,  cando David  Ver-
daguer, un dos protagonistas, soubo 
que  a  súa  parella,  Maria  Rodríguez 
Soto,  boa  amiga  e  gran  actriz,  es-
taba embarazada.

Parecía -de novo- a vida copiando ao 
cinema,  esa  marabillosa  sensación. 
De seguido sentimos un desexo moi 
urxente  de  facer  outra  película  na 
que ese cinema e esa vida non se co-
piasen o un ao outro, senón que fo-
sen da man, acompañándose. Pare-
ceunos o peche natural  a unha tri-
loxía accidental na que, desde 2014, 
tentamos reflexionar sobre a dificul-
tade de construír  unha vida en co-
mún no marco dunha sociedade ob-
sesionada coa procura da felicidade 
persoal.

Pero esta vez non se trataba de fa-
cer un filme a partir do recordo du-
nha experiencia pasada (como fixe-
mos en 10.000 km) nin dunha antici-
pación sobre o futuro (como estaba-
mos a facer en Terra firme), senón a 
partir da documentación dun presen-
te inmediato. E esta vez existían im-

perativos temporais: se todo ía ben 
o bebé nacería en 9 meses, así que 
non tivemos outro remedio que po-
ñernos ao choio inmediatamente.

Xa de volta en Barcelona e da man 
de Maria e David, creamos os dous 
personaxes ficticios que protagoni-
zarían a historia: Virginia e Lluís se-
rían o vehículo de exploración das 
diferentes etapas que os actores es-
taban a vivir durante o seu embara-
zo.  Neses  personaxes  envorcamos 
algunhas  similitudes con eles  mes-
mos, pero tamén moitas distancias 
que lles permitisen falar sen ningún 
tipo  de  pudor  sobre  os  seus  con-
flitos interiores máis profundos. Así 
non terían  a  sensación de estar  a 
participar nun reality show sobre a 
súa vida, senón nun acto de crea-
ción do que eles tamén serían partí-
cipes. Semana a semana traballaba-
mos a partir de improvisacións nas 
que puñamos en xogo os momentos 
e conflitos que os actores estaban a 
vivir,  sempre  a  partir  da  mesma 
pregunta:  “Como  reaccionarían  a 
isto ou aquilo Virgina e Lluís?” Desas 
improvisacións nacían os guións de 
escenas  que  reuniamos,  acoutaba-
mos e depurabamos xunto a Clara 
Roquet  e  Coral  Cruz,  e  que  roda-
bamos durante as fins de semana.

Aquilo  non  era  unha  película  im-
provisada,  senón  máis  ben  unha 
obra  que  construïamos  segundo 
avanzaba o proceso, e da que fomos 
aprendendo  mentres  a  faciamos, 
sen saber ben cales ían ser os se-
guintes  pasos.  Tratábase  de  crear 
un xogo de espellos onde envorcar 
os conflitos reais e imaxinados que 
nos  permitisen  explorar  á  máxima 
profundidade  posible  que  significa 
para unha parella traer unha nova 
vida  ao  mundo.  De  que  xeito  os 
transformará  a  inminente  chegada 
dun bebé? Como vive o proceso ca-
da unha das partes? Até que punto é 
determinante o feito físico de levar 
un  feto  dentro?  E  sobre  todo, de 

que forma os  roles  de xénero her-
dados, aos que nos cremos xa inmu-
nes, reaparecen con toda a súa bru-
talidade durante este proceso? 

Neste  sentido  foi  determinante  un 
descubrimento  feito  a  metade  de 
camiño:  existía  unha  gravación  do 
embarazo  e  o  parto  dos  pais  de 
Maria,  un  VHS  esquecido  por  case 
todos  que  Laura  e  Gigi  decidiron 
compartir  connosco  nun  xesto  de 
marabillosa  xenerosidade.  Así  que 
decidimos utilizalo na película para 
artellar ese espello de xeracións que 
se produce cada vez que unha nova 
fornada está a piques de aparecer. E 
aí,  finalmente,  colleu  forza  a  idea 
de  facer  unha  home  movie,  unha 
película  literalmente “caseira”  que 
non fuxise do que por pouco glamu-
roso adoita quedar fóra da posta en 
escena deste tipo de filmes.

Quixemos facer unha película na ca-
sa e rodeados de amigos (e non só 
no equipo técnico:  os  avogados  fa-
cendo de avogados, os xornalistas de 
xornalistas e os tendeiros de tendei-
ros)  co  obxectivo  de  capturar  esa 
cousa tan difícil de filmar que é a in-
timidade. Unha ficción cunha trama 
e  uns  personaxes  -inventados-  ali-
mentados pola pulsión de documen-
tar esas olladas e ese corpo en cons-
tante  cambio,  para  achegarnos  a 
unha das  experiencias  máis  univer-
sais e transformadoras da natureza: 
o proceso polo que a vida se empeña 
en reproducirse. Aos humanos, sem-
pre tratando de darlle un significado 
a  todo,  este  proceso prodúcenos  a 
paradoxal  sensación  de ser  “bigger 
than life”, cousa que neste sentido 
comparte o propio cinema. No noso 
caso,  máis  que  buscarlle  significa-
dos, tentamos atopar esa pulsión da 
intimidade que nos axuda a achegar-
nos ao tamaño exacto da vida tal e 
como  a  vemos,  a  escoitamos  e  a 
sentimos.  Sexa  o  que sexa iso  que 
chamamos vida.
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