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  A inocencia

La innocència. España, 2019. Cor, 92 min. Drama | Dirección: Lucía Alemany | Guión: Laia Soler, Lucía Alemany | 
Fotografía: Jon Bordera | Música:  Òscar Senén |  Elenco: Carmen Arrufat (Lis), Laia Marull (Soledad), Sergi López 
(Catalano), Joel Bosqued (Néstor), Sonia Almarcha (Remedios) | Produción: Turanga Films, Un Capricho, Lagarto
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SINOPSE

Lis é unha adolescente que soña con 
converterse en artista de circo e saír 
da súa vila, aínda que sabe que para 
conseguilo  terá  que  pelexalo  dura-
mente cos pais. É verán e Lis pasa o 
día nas rúas coas súas amigas e ga-
lanteando  co  seu  noivo,  uns  anos 
maior ca ela. O dixomedíxome cons-
tante dos veciños obriga a Lis a levar 
a  relación  en  segredo  para  que  os 
seus pais non o saiban. Pero coa che-
gada  do  outono,  Lis  descobre  que 
está embarazada.

NOTAS DA DIRECTORA

O soño de Lis de facer circo conecta 
coa súa necesidade de escapar  du-
nha vila e unha familia que a pechan 
nun mundo que non está de moda. 
Un ambiente que lle queda pequeno, 
vello e arcaico. Un espazo que non 
lle ofrece a intimidade necesaria pa-
ra desenvolverse, madurar e descu-
brir quen quere ser.

Para  min  era  de  vital  importancia 
que ese ambiente e ese espazo que 
contén a historia de Lis tivese unha 
personalidade propia e ben definida, 
unha personalidade parecida á visión 
que  tiña  eu  cando  fuxín  dun  lugar 
que me destinaría a ser algo que eu 
non quería ser.

Ese mesmo lugar é o que nos acolleu 
cos brazos abertos para ser o esce-
nario d'A inocencia. É alí onde se de-
senvolve un contexto social e unhas 
formas de pensamento opresivas que 
Lis debe vencer. Lis é un peixe fóra 
da auga, unha nota discordante, un 
personaxe forte que debe enfrontar-
se aos seus medos para avanzar cara 
ao seu futuro.

Nesa procura da súa válvula de esca-
pe, Lis atopa ao seu salvador, o seu 
noivo Néstor,  que logo se lle volverá

na súa contra, non en balde, senón 
para  impulsala  a  romper  uns  pa-
tróns  familiares  aprendidos  que  a 
levarán, finalmente, a liberarse da 
súa carga familiar e á consecución 
do seu obxectivo.

A inocencia é, á súa vez, a historia 
da súa protagonista e a descrición 
dun lugar, un ambiente e un espazo: 
un  retrato  persoal  dunha  pequena 
vila valenciana chamada Traiguera.

 ENTREVISTA Á DIRECTORA

O argumento d'A inocencia contén 
moitos elementos persoais?
Si, eu empecei a escribir unha his-
toria miña: sentía que con 30 anos e 
sen  gran  cultura  cinematográfica 
(crieime nas rúas dunha vila), para 
contar unha historia ben, de verda-
de e con realismo, tiña que vivila. 
Pero unha vez que cada actor deu 
vida a cada personaxe, non a sinto 
tan miña.

O filme captura moi ben o ambien-
te das vilas, coas súas festas e as 
súas veciñas.
Eu sei perfectamente o que é vivir 
nunha  vila:  cando tiña  18  anos,  a 
miña vila era unha gaiola, e funme 
o  máis  lonxe  que  puiden.  Estiven 
bastantes  anos  en contra  da miña 
vila ata que no meu proxecto de fin 
de carreira na ESCAC tiven un pro-
fesor que nos ensinou que para diri-
xir o máis importante é falar de al-
go que só ti podes contar. Entón vin 
que era o momento de volver á vila 
e facer as paces coas miñas raíces: 
rodei unha curtametraxe alí, tamén 
a película, vivo alí e a vila salvou-
me. Non poderiamos filmar noutro 
lugar, sen a colaboración desintere-
sada dos veciños. Talvez todo aquel 
rancor era un pouco imaxinado, pe-
ro si é duro vivir nunha vila: que fa-
len de ti e non sentirte libre. Du-
rante un tempo levei  rastas e era 
como unha bomba: eu camiñaba po-
la rúa e ouvía todo tipo de comen-
tarios, sen filtros.

Entón a rodaxe en Traiguera ben?
Foi  fantástica. O único malo é que 
un traxecto de tres minutos custába-
me  unha  hora,  parábame  todo  o 
mundo pola rúa! Todo beneficios! De 
feito, ás produtoras deilles un guión 
complexo  de  rodar,  pero  díxenlles 
que tiñamos a verbena, os touros e a 
procesión; só tiñamos que saber in-
filtrarnos.  Todo  é  real  no  filme,  a 
xente  que  sae  no  bar  estaba  real-
mente alí. Mesmo o cura nos apoiou!

Nos  seus  proxectos  anteriores  ta-
mén fala do sexo e os tabús desde 
o prisma dos adolescentes. Por que 
lle interesa tanto a puberdade?
Abráianme  os  adolescentes.  Están 
nunha época difícil,  na que deixan 
de  ser  nenos  espontáneos  para  ser 
persoas adultas,  e é moi complica-
do. Nese intre teñen que mirar a si 
mesmos e  descubrir  quen son.  Con 
todo,  o  que  facemos  os  adultos  é 
machucalos e pórlles obstáculos, co-
mo se só tivésemos razón nós por ser 
maiores. Eu sentíame así, e creo que 
tamén  a  maioría  dos  adolescentes. 
Quero  que  os  adultos  escoiten  aos 
adolescentes  dunha  vez  por  todas. 
Penso  que  a  incomunicación  entre 
pais  e fillos vai  a menos.  No filme 
móstrase  unha  familia  patriarcal  e 
machista,  pero  coa  esperanza  de 
que sexa o final de todo isto. Talvez 
son algo optimista, pero quero crer 
que estamos a saír de aí.

Que viu en Carmen Arrufat?
Seleccioneina  pola  verdade  que 
transmite. Ademais, non fixera nada 
de cinema antes, polo que non tiña 
técnica  e  podía  ser  moldeada.  No 
casting tiñamos que ser moi prácti-
cas porque o tempo corría: veu Car-
men e pasou cinco castings, que ser-
viron á vez como ensaios. Ela era a 
cara  da  inocencia  e  lembrábame á 
protagonista d'A vida de Adèle. Non 
creo que atopásemos a ninguén me-
llor para o papel, por como miraba 
todo coa máxima ilusión, á vez con 
timidez, sen xulgar nada e sendo to-
talmente transparente.
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