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  Fin de século

Fin de siglo. Arxentina, 2019. Cor, 84 min. Drama romántico | Dirección e guión: Lucio Castro | Fotografía: Bernat 
Mestres | Música: Robert Lombardo | Elenco: Juan Barberini (Ocho), Ramón Pujol (Javi), Mia Maestro (Sonia)
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SINOPSE

Dous homes atópanse por casualida-
de  en Barcelona.  O que parece un 
encontro dunha noite entre dous es-
traños  convértese  nunha  relación 
épica que abarca décadas e na que o 
tempo e o  espazo néganse a xogar 
segundo as regras coñecidas.

NOTAS DO DIRECTOR

Comecei a escribir Fin de século im-
pulsado pola curiosidade de confron-
tar  un  personaxe  no  presente  co 
mesmo personaxe hai vinte anos. As 
cousas que permaneceron iguais, as 
cousas que mudaron, as cousas que 
esqueceu que quería.  Esta  explora-
ción preséntase en relación con ou-
tro personaxe co que ten unha espe-
cie de historia de amor interrompi-
da.

O recordo do seu primeiro encontro 
(inexacto e subxectivo como son to-
dos os recordos) empuxa ao persona-
xe principal a imaxinar unha vida vi-
vida xuntos, colocando a memoria, o 
presente e a posibilidade no mesmo 
reino do intanxible.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Como arxentino residente en Nova 
York, por que situou a súa primeira 
película en Barcelona?
Quería descubrir a cidade co perso-
naxe;  se  o facía  nunha cidade que 
coñecese  moito,  perdería  a  ollada 
turística.  Barcelona ten un fermoso 
contraste  entre  o  permanente  e  o 
transitorio:  pasa todo o  mundo por 
aí, pero á vez ten unha personalida-
de  moi  forte.  Atraíame  tamén  o 
clima... Ademais o Concello abriunos 
as portas; todo o tema de permisos e 
a parte legal foi moi fácil... Montei 
un  equipo  moi  pequeno  con  dúas 
persoas  máis  e  conseguimos  as  cá-
maras por un prezo moi baixo. 

O  seu  proceso  é  bastante  libre: 
seica  vai  descubrindo  a  historia 
segundo a escribe,  como se  fose 
unha novela. 
Tratei de escribir guións cunha es-
trutura previa, pero perdo un pouco 
de espontaneidade cando teño que 
encaixar a historia no que pensara 
antes.  Gozo  de  escribir  sen  saber 
cara a onde vai  a historia.  O pro-
ceso é máis intuitivo, escoito falar 
aos personaxes, van ocorrendo cou-
sas e ao reparar nelas talvez regre-
so ao principio para ver se teño que 
armar algo de volta...

O  paso  do  tempo  mostra  que  a 
xente cambia inexorablemente.
Si, cambian e hai tamén situacións 
que  quedan  igual.  Gustoume  ese 
contraste entre o que cambia moito 
e o que non cambia nada. O cinema 
é un chisco  pudoroso ao tratar  as 
quebras temporais, pero a min inte-
resoume ser máis solto con iso, sal-
tar dunha forma máis directa e, á 
vez, máis enigmática.

Como chegaron os protagonistas?
Juan foi a primeira opción. Vira os 
seus filmes, falei con el e vin algo 
nel  que me interesou: parece que 
ten moita confianza, pero cando o 
coñeces decátaste de que ten algo 
inseguro, máis sensible. Ramón é o 
oposto,  ao  principio  parece  unha 
persoa  máis  insegura  pero  ten  un 
centro moi duro, con moita confian-
za. Gustoume ese contraste.

Como os dirixiu?
Foi  un  proceso  colaborativo.  Por 
exemplo, o concepto de non mudar 
aos actores no pasado foi algo que 
falamos con Juan. Ao lembrar o pa-
sado,  un vese  sempre igual  que é 
agora.  A memoria  é  anacrónica,  e 
parecíame interesante mostralo no 
cinema. Tamén me gusta que se tar-
de en entender a historia.

É moi interesante como retrata a 
soidade de Ocho en Barcelona.
Cando estás só, o tempo pasa máis 
lento, reparas nos edificios, os sons

e  as  conversas  dos  demais,  estás 
máis atento do que pasa ao redor. E 
cando estás con alguén, a cidade es-
vaece. Quería amosar iso no filme, 
que ao principio fose máis el perdido 
nun  labirinto,  porque  despois  hai 
moitísimo diálogo.

Compararon  eses  diálogos  cos  da 
Nouvelle  Vague.  Foi  unha  inspira-
ción ou unha influencia?
Non foi a máis directa. Antes de ro-
dar  vimos  moito  traballos  de  Eric 
Rohmer, sobre todo Unha historia de 
verán. Vimos  A eclipse, de Antonio-
ni,  e  O camiño  soñado,  de  Angela 
Shanelec, que ten cruces temporais 
interesantes.  Eses  tres  filmes vinos 
cos actores e co director de fotogra-
fía.  As películas  da Nouvelle Vague 
encántanme,  pero  non  foron  unha 
influencia directa.

Hai amor en tempos de Grindr?
Creo que si. Grindr xera moita ansie-
dade, pero tamén hai máis posibili-
dades de coñecerse e comunicarse. 
O que non creo é que sexa máis fácil 
que xurda unha conexión verdadei-
ra, pero é outro vehículo. Agora que 
hai máis tecnoloxía, é todo máis ve-
loz e polo tanto máis descartable... 
pero  de todos os  xeitos,  as  amiza-
des,  os  amores  verdadeiros  seguen 
sendo coma sempre. Iso non mudou.

Cre  na  categorización  do cine  de 
temática  gai  ou  o  ve  como  unha 
etiqueta innecesaria?
Non é innecesaria. Creo que o filme 
e os temas que trata son universais, 
pero é certo que hai un público que 
non  adoita  sentirse  identificado  na 
pantalla  ao  que lle  presta  ver  que 
hai historias así, específicas del. 

Ser cineasta non foi até agora a súa 
ocupación  principal.  Cambiará  a 
partir de agora?
Antes deste filme fixera moitas cur-
tas ao longo dos anos, pero traballa-
ba deseñando roupa de home. Pero 
si, a miña paixón sempre foi o cine-
ma, e agora estou a tentar que  sexa 
tamén a miña fonte de ingresos.

Luns 23:  Ruben Brandt, coleccionista · Milorad Krstic | Mércores 25: A inocencia · Lucía Alemany


