
Os Goya en Abril
Sesión do 5 e 7 de abril de 2021                                                             As nenas

a

Las niñas. España, 2010. Cor, 100 min. Drama |  Dirección e guión:  Pilar Palomero |  Fotografía: Daniela Cajías |
Música: Juan Carlos Naya | Intérpretes: Andrea Fandós (Celia), Natalia de Molina (Adela), Carlota Gurpegui (Vanesa),
Zoe Arnao (Brisa), Julia Sierra (Cristina), Francesca Piñón (Madre Consuelo) | Produción: Inicia Films, BTeam Pictures

PREMIOS
a

Festival de Málaga 2020
Biznaga de Ouro e Mellor Fotografía
Premios Goya 2020
Mellor  Película,  Guion,  Fotografía  e
Dirección Novel
Premios Forqué 2020
Mellor Película
Premios Feroz 2020
Mellor Película, Dirección e Guion

SINOPSE
a

1992. Celia, unha nena de 11 anos,
vive coa súa nai Adela, unha viúva de
30  anos,  e  estuda  nun  colexio  de
monxas en Zaragoza. Brisa, unha no-
va compañeira chegada de Barcelo-
na, empúxaa cara a unha nova etapa
na súa vida:  a  adolescencia.  Nesta
viaxe,  na  España  da  Expo  e  das
Olimpíadas, Celia descobre que a vi-
da está  feita de moitas  verdades e
algunhas mentiras. 

NOTAS DA DIRECTORA

Dos 4 aos 14 anos fun educada nun
colexio  de  monxas  só  para  nenas.
Levabamos uniforme, confesabámo-
nos polo menos unha vez á semana
e asistiamos a misa todos os mérco-
res. A maioría das miñas profesoras
eran monxas e falábannos do ceo e
o inferno, do pecado, da castidade…
E logo nós, cando saïamos do cole-
xio, atopabamos unha realidade ben
diferente: a da España de principios
dos 90.
a

Véndoo  agora  coa  perspectiva  que
me dá o tempo, décatome de que re-
cibín  unha educación que estaba a
medio  camiño  entre  dous  mundos:
un  máis  tradicional  e  conservador,
herdanza  directa  da  sociedade  an-
terior á Transición; e o outro mundo,
o dun país que miraba ao futuro con
ansias de progreso e modernidade. E

creo que a miña educación consis-
tiu nunha mestura mal dixerida de-
ses dous mundos. Por que? Porque
crecemos tendo como exemplo un
modelo  anticuado  de  muller  (ama
de casa, sumisa, abnegada, solícita)
e outro modelo máis moderno pero
tremendamente sexualizado (co que
nos bombardean a diario), e á vez,
fomos  das  primeiras  xeracións  de
mulleres en España ás que nos ani-
maron a ser o que quixésemos: que
estudásemos,  que  fósemos  mulle-
res independentes,  mulleres do fu-
turo... 

  ENTREVISTA Á DIRECTORA

Por que decidiu facer As nenas?
A película xorde dun caderno de re-
lixión que atopei de cando ía a 6º de
EXB: lin unha redacción que me im-
pactou,  é a que aparece no filme.
Falaba da castidade cristiá e da vir-
xinidade.  Impresionoume  que  iso
nolo  ensinasen no  ano  92,  porque
eu cría que eramos máis modernos
e abertos. Faleino coa miña familia
e os meus amigos da universidade.
Todos viñan de cidades diferentes e
colexios distintos, e deime conta de
que compartiamos unha serie de re-
cordos da nosa infancia máis  pro-
pios dos anos 70 que do que tiña-
mos na memoria colectiva que eran
os 90. Recibimos estímulos tan con-
traditorios  que rozaban  o  esquizo-
frénico, pois en clase non se falaba
de sexo e logo atopabas na parada
do bus o anuncio da campaña so-
bre o uso do preservativo para evi-
tar o contaxio da sida. Tiña moitas
ganas  de  explicar  como  fora  esta
experiencia, como eran eses recor-
dos e como nos perfilou como xera-
ción: como esa educación, fose en
colexios  relixiosos  ou  laicos,  era
herdanza  da  recibida  polos  nosos
pais.

Foi difícil atopar ás rapazas prota-
gonistas, todas magníficas?
Foi un proceso longo, de seis meses,
vendo  a  case  mil  mozas,  en  Zara-
goza e Barcelona. Buscabamos per-
fís similares aos retratados e que po-
suísen  tal  autenticidade  que  fosen
elas mesmas na rodaxe. Foi marabi-
lloso atopar a Andrea Fandos, que é
portentosa e posúe un don especial
para a interpretación. É un luxo con-
tar con alguén tan empática e  sensi-
ble, tan profesional e educada. Para
min eran esenciais as interpretacións
e sentía que sen lograr iso a película
non  ía  funcionar.  Todas  as  actrices
contaxiáronme  o  seu  entusiasmo  e
volvinme sentir unha nena outra vez
na rodaxe.
a

Sempre tivo a Natalia de Molina na
cabeza como nai de Celia.
Foi unha gran compañeira para An-
drea, moi xenerosa. Foi un luxo tela.
E aínda que ten dez anos menos que
eu, sentiuse moi identificada coa his-
toria polas súas propias vivencias.
a

Ás monxas do seu colexio que  lles
pareceu a película?
A nai  superiora viuna,  e escribiume
para dicirme que lle gustou. Impor-
tábame moito a súa opinión porque
quixen ser respectuosa, porque elas
educaban como lles educaron a elas.
Recoñecían  que era  un  retrato  moi
acertado. Iso significa que entenden
que é unha institución que cambiou.
Aínda que segue a ser un colexio ca-
tólico concertado, agora é mixto e os
profesores son seglares.
a

Non adoita rodarse en Zaragoza.
Tiña esa idea romántica de facer  a
miña primeira película na miña cida-
de. Mostrar a ebulición musical  de-
ses anos: Héroes del Silencio, Niños
del  Brasil...  O azar  fixo que tivése-
mos a luz perfecta para a toma do
Pilar, porque nos trabucamos de rúa.

Vindeira semana, luns 12 e mércores 14: Ane · David P. Sañudo


