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El hoyo. España, 2019. Cor, 94 min. Ciencia ficción | Dirección: Galder Gaztelu-Urrutia | Guión: David Desola, Pedro 
Rivero | Fotografía: Jon D. Domínguez | Música: Aránzazu Calleja | Elenco: Ivan Massagué (Goreng), Zorion Egileor 
(Trimagasi), Antonia San Juan (Imoguiri), Emilio Buale, Alexandra Masangkay | Produción: Basque Films, Mr Miyagi

PREMIOS
a

Festival de Toronto 2019
Premio do Público Midnight Madness
Festival de Sitges 2019
Mellor Película, Dirección Novel, FX 
e Premio do Público

SINOPSE
a

Un  futuro  distópico.  Un  foxo  con 
centos  de  niveis,  unha  plataforma 
que baixa diariamente repleta de co-
mida  que  descende  por  un  buraco 
central  até  cada  nivel.  Dous  habi-
tantes  por  nivel.  Os  internos  desta 
prisión escavada na terra cambian de 
nivel aleatoriamente. 

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Leva colleitados varios premios do 
público.  Por  que  gusta  tanto  este 
filme?
Polas múltiples lecturas que posúe, á 
parte da súa metáfora principal: nal-
gún  momento,  a  humanidade  terá 
que afrontar  a repartición xusta da 
riqueza. E logo ten moitas visións e 
sublecturas  de  por  que  iso  é  tan 
complicado. Fálase de por que somos 
todos tan egoístas (e podendo facer 
unha  crítica  sinxela  e  populista  do 
sistema capitalista) a película non se 
para aí, senón que apela á responsa-
bilidade de cada un e a que o indi-
viduo ten que tomar iniciativas per-
soais se queremos arranxar isto, por-
que non podemos esperar a que o fa-
gan os gobernos ou as grandes cor-
poracións. Temos que esixir respon-
sabilidades  aos  mandatarios,  pero 
tampouco o van a facer todo eles, e 
se ademais os usamos de escusa para 
non facer nós nada, ao final non van 
cambiar as cousas. Non hai un ata-
que  directo  a  ninguén:  a  película 
non  vai  contra  os  de  arriba,  senón 
sobre que farías ti dependendo de en 
que  nivel  te  atopes.  Hai  no  filme 
unha crítica  ao sistema capitalista, 
pero tamén ao socialista.

É unha película incómoda...
É durísima. Queremos que o especta-

dor, cando saia da sala, quede con 
todas esas preguntas, comente, xe-
re discusión, debate e reflexión, a 
mesma que nos  facemos nós,  pois 
non queriamos ser panfletarios, nin 
soltar sermóns ou adoutrinar. Extra-
polamos as nosas propias preguntas 
á película. E non queriamos xulgar 
nin  ofrecer  solucións  milagrosas, 
porque non as hai. A humildade do 
filme, desde o seu concepto inicial, 
conectou co público.

Houbo algún detonante que empu-
xou á xestación do filme?
A idea orixinal  é de David Desola, 
que coescribiu un guión teatral con 
Pedro Rivero que lle chegou ao pro-
dutor, Carlos Juárez, que mo pasou 
a min. Gustoume moito, aínda que 
eramos  conscientes  de  que  había 
que mudar cousas para levalo ao ci-
nema: darlle máis acción, unha for-
ma máis  física  e orgánica,  e unha 
estrutura de avance. Con ese punto 
de  partida,  traballamos  dous  anos 
no guión cinematográfico.

O foxo non é exactamente un cár-
cere: algúns dos personaxes ingre-
san voluntariamente.
O foxo é unha especie de centro de 
reclusión, non se sabe moi ben que 
son os internos. As celas están dis-
postas  verticalmente  e  cada  día 
descende unha plataforma con co-
mida polo buraco que as comunica. 
Segundo avanza a película imaxinas 
que é moi  difícil  saír  de alí,  pero 
tampouco  intúes  como  vai  acabar 
todo.

Como se fose un experimento so-
ciolóxico.
Non  exactamente,  porque  non  si-
tuamos  o  foxo  nun  mundo  real. 
Nunca se mostra o mundo exterior 
nin se di onde nin cando transcorre 
a  acción.  Evitámolo  precisamente 
para que o espectador se faga todo 
tipo de preguntas e xogue connosco 
no  universo  que  lle  expomos.  É  a 
típica película que podería culminar 
cunha  secuencia final  que mostre,

non sei, que estamos en Marte den-
tro de 500 anos.

No  elenco  destacan  os  habitual-
mente  cómicos  Iván  Massagué  e 
Antonia San Juan. Por que asumiu 
ese risco ao contar con eles?
Cando empezamos a crear esta pelí-
cula,  sabiamos que a  súa carga de 
fondo  tiña  moito  peso,  pero  tiña-
mos que manter o seu humor, a iro-
nía  e  o  surrealismo  para  que  se 
aguantasen todas esas pezas tan se-
rias, e por iso tiñamos que descon-
xestionar. A iso podíanos axudar ter 
de  protagonistas  a  actores  que  vi-
ñesen da comedia, porque o perso-
naxe constrúese traballando o guión 
co actor, pero tamén por cal é o seu 
pasado  interpretativo.  Iso  axudou 
tamén  a  non  tomarnos  a  nós  mes-
mos tan en serio.

O espazo onde transcorre o filme é 
un  elemento  narrativo  fundamen-
tal. Existía ou construíuse?
Houbo que inventalo, e foron meses 
de traballo pensando como sería ese 
lugar. Puxémonos na pel do sistema 
político e do arquitecto que o fixe-
ron:  sabiamos  que  tiña  que ser  un 
sistema deficiente, barato, robusto, 
inexpugnable... e demos con esa es-
trutura de formigón, tan rectangular 
e con proporcións homoxéneas. Está 
todo pensad, como se fose obra máis 
que dun arquitecto, dun enxeñeiro: 
buscando  a  eficiencia.  Todo  iso 
erguémolo nun pavillón do porto de 
Bilbao que pertence á Cruz Verme-
lla: construímos dous andares e logo, 
en postprodución, prolongouse até o 
infinito. Grazas á fotografía de Jon 
Díez  conseguimos  uns  valores  esté-
ticos moi altos.

Estudou Xestión de Empresas.  Va-
leulle para o cinema?
Producín pelis e publicidade, ao final 
unha rodaxe non deixa de ser unha 
estrutura  coas  súas  xerarquías  que 
hai que saber levar. Saltei á longa-
metraxe con 45 anos; a idade axúda-
me a levalo con tranquilidade.

Mércores 19:  Araña · Andrés Wood | E a continuación, parón de Entroido


