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La ley del deseo. España, 1987. Cor, 100 min. Drama | Dirección e guión: Pedro Almodóvar | Fotografía: Ángel Luis
Fernández | Música: Bernardo Bonezzi | Intérpretes: Eusebio Poncela (Pablo), Carmen Maura (Tina), Antonio Bande-
ras (Antonio), Micky Molina (Juan), Fernando Guillén (policía), Nacho Martínez (Martin) | Produción: El Deseo, Lauren

SINOPSE
a

Pablo e Tina son dous irmáns, dedi-
cados  ao  mundo  do  espectáculo,
marcados para sempre pola separa-
ción dos seus pais e, sobre todo, por
un  escuro  segredo  de  Tina.  A  vida
dos irmáns vivirá un cambio abrupto,
e mesmo violento, cando Pablo co-
ñeza a Antonio, un mozo atractivo e
intenso con graves problemas psico-
lóxicos.

ENTREVISTA AO DIRECTOR 
EN FOTOGRAMAS

A cidade dos soños
A lei do desexo constitúe toda unha
celebración de Madrid. E máis con-
cretamente do Madrid dos anos 80.
É como  La La Land, a cidade onde
se  poden  cumprir  os  soños.  Polo
menos para min foi así. Gústame que
siga a ser unha cidade aberta e hos-
pitalaria, que haxa un cartel onde se
dea acollida aos refuxiados como un
símbolo. 
a

A cidade mudou
Agora que volvín vela, doume conta
de como mudou a cidade. Hai unha
escena na que Carmen Maura, Euse-
bio Poncela e Manuela Velasco están
a  tomar  un  sándwich  mixto  nunha
cafetaría na que se ve de fondo unha
Gran Vía previa á invasión dos gran-
des  almacéns.  Non  teño  nada  en
contra deles, pero daquela había só
cinemas  e  cafés.  Era  moito  máis
amable para pasear, tiña outro sabor.
a

A primeira de El Deseo
Foi a primeira película que produciu
El Deseo. Xogabámonolo todo. Non
sabía que podía ser tan difícil levan-
tar  unha  película  de  maneira  inde-
pendente. Foi unha aposta a todo ou
nada. Pero eu cría nela e asumín to-
dos os riscos. Por iso é unha película
tan fundamental na miña carreira. 

Carmen Maura
Carmen  Maura  xa  era  unha  actriz
popular  e  respectada  daquela.  Só
tiña unha debilidade, e era a súa re-
lación  comigo.  Non  tiña  por  que
meterse  nunha  produción  na  que
nin sequera ía cobrar, pero apostou
polo personaxe e involucrouse dun
xeito case animal. O seu instinto e o
seu  talento  fixeron  posible  que  o
personaxe de Tina tivese tanta forza
e sexa aínda tan emblemático.
a

A escena icónica
Unha  vez,  charlando  con  Susan
Sontag,  díxome  que  a  escena  da
mangueira convertérase en icónica,
do  mesmo xeito  que a  de Marilyn
levantándoselle o vestido en A ten-
tación vive arriba. Cando se forma o
arco de auga, eu quería simbolizar a
santificación  desa  familia  formada
por Carmen, Eusebio e a nena. Era
como se o tres pasasen polo altar. 
a

Os actores caníbales
Segue a sorprenderme a fisicidade
que teñen as interpretacións de Car-
men  Maura  e  Antonio  Banderas.
Daquela pensei  que eran tan caní-
bales que ían devorar o resto da pe-
lícula. Aínda non dou creto á inten-
sidade  que  desprenden.  Son  pura
dinamita. A forma na que se tocaba
os peitos Carmen e sentía o corpo,
como saltaba entre as mesas na  te-
rraza, coa forza dunha tigresa.
a

Segue a ser contemporánea
É curioso que, a pesar de que pasa-
ron 32 anos,  a película siga tendo
tanta  vixencia.  Afortunadamente  o
modelo de familia tradicional avan-
zou moito, pero temos aínda vesti-
xios de intolerancia e actitudes moi
agres. Na película hai un personaxe
transexual e esta semana volvía ha-
ber polémica polo autobús de Hazte
Oír. Aínda queda moito traballo por
facer na normalización.

Unha especie de milagre
Sorpréndeme lembrar a rapidez e fa-
cilidade con que se rodou esta pelí-
cula. Todo era lixeiro e sinxelo, había
unha compenetración co equipo in-
crible. Non parabamos de rir, é algo
que teño cravado na memoria. Agora
son moito máis lento, e sufro moito
máis. O feito de ser consciente de ti
mesmo, do filme que estás a facer,
do que queres, terminoume cargan-
do de moita presión. E creo que iso
non é bo.  Hai  unha frase que dixo
Kurt Cobain, “sufro de máis”, que eu
me apropiei e adaptadei á miña her-
danza manchega. Rodar A lei do de-
sexo  foi  unha  especie  de  milagre.
Ocorría  todo de maneira harmónica
e natural. En realidade, o máis trau-
mático dunha boa experiencia, é que
tes medo de que non volva repetirse.

E os premios?
Recordo  que  A  lei  do  desexo non
conseguiu ningunha candidatura aos
premios Goya, que xa existían. Nin-
gunha. Iso doeume. Porque entón si
precisabamos un pouco de apoio. A
min  esa  ausencia  doíame  non  por
min, pero si  polo meu equipo. Que
non estivesen Carmen e Antonio pa-
receume flagrante. Era un agravio en
toda regra.  Carmen empezou a ga-
ñar premios despois, menos mal. 

Unha revelación
Espero que, grazas a este ciclo [na
Filmoteca Nacional], a xente nova se
achegue ao meu cinema dunha for-
ma especial. Creo que van atopar fil-
mes que non se esperan e gustaría-
me que fosen para eles unha revela-
ción. Espero que saiban apreciar  A
lei do desexo porque é unha película
moi actual. É melodramática e barro-
ca,  pero  hai  nela  unha  celebración
da existencia, do bo e o malo. É un
filme para sufrilo e vivilo.

Vindeira sesión, domingo 22: A morte tiña un prezo · Sergio Leone


