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SINOPSE
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Julio e Ana levan xuntos máis de 15
anos.  Forman  unha  parella  que  xa
non se mira nin se toca, e que fixo
do combate diario a esencia da súa
relación. Esta noite Ana convidou a
casa  aos  seus  veciños  de  arriba,
Salva e Laura, unha parella máis no-
va ca eles, amable e simpática, pero
cuxos “ruídos” convertéronse nunha
molestia. Os veciños de arriba faran-
lles unha inusual proposta que con-
verterá  a  velada  nunha  experiencia
excesiva e catártica.

NOTAS DO DIRECTOR

Escribín  Sentimental grazas  á  miña
veciña.  Ou  para  ser  máis  exactos,
por culpa da miña veciña.
a

Durante moitas semanas os seus xe-
midos  excesivos  e  sempre  fóra  de
hora provocaron na miña casa acalo-
rados  debates  e  moitas  discusións.
Foi  entón  cando  sen  darme  conta
atopei  a  inspiración  para  escribir  a
comedia  que  tanto  tempo  levaba
buscando. Os seus xemidos ían de-
satar nun matrimonio común un ven-
daval de palabras e reproches nunca
antes ditos.
a

Porque sen dúbida, unha das aven-
turas máis grandes e ambiciosas que
calquera de nós pode chegar a expe-
rimentar  nesta  vida  é  a  de  vivir  en
parella. Un reto maiúsculo e cheo de
adversidades no que a loita se con-
verte nunha rutina, as trincheiras son
infinitas e o consolo ante as feridas
sufridas é a miúdo escaso ou pouco
saudable.

Escribín Sentimental inspirado polas
películas  e  os  guións  de  cinema
americano dos anos 30 e 40. Auto-
res  como  Billy  Wilder,  Howard
Hawks, Ben Hecht, Ernst Lubitsch e
outros representantes do máis puro
estilo  da  screwball  comedy  que
sempre me gustaron tanto polo di-
namismo  das  súas  comedias  e  a
mordacidade  e  o  ritmo  dos  seus
diálogos intelixentes e sempre sor-
prendentes.

a

Para darlle forma á película era in-
dispensable contar cun cuarteto de
intérpretes  de  altura.  Actores  que
fosen quen de transitar  a  fina  liña
que separa a comedia do drama. Ti-
ven a sorte de traballar de novo con
Javier Cámara e Alberto San Juan e
aproveitar así a confianza e a expe-
riencia compartida en anteriores ro-
daxes. Belén Custa estaba na miña
lista de actrices coas que quería tra-
ballar desde hai xa tempo, pola súa
versatilidade cómica e a súa perso-
nalidade na pantalla.  E por  último,
Griselda Siciliani; unha actriz arxen-
tina que xa gozara como especta-
dor e que a casualidade e a fortuna
xuntounos  inesperadamente.  Sen
eles, Sentimental sería outro filme.

  ENTREVISTA AO DIRECTOR

Por  que  decidiu  adaptar  a  súa
propia  obra  de  teatro?  Cambiou
algo dela na película?
Sempre, en calquera adaptación, xa
sexa teatral ou literaria, hai que ver
con  que  quedar  e  que  descartar.
Cales son as cousas que funciona-
rían nunha película e cales non. Hai
moitas similitudes, pero tamén moi-
tas diferenzas entre o teatro e o ci-
nema. Neste caso, cando escribín o
texto tiña o ollo en ambos os lados,
así que non foi excesivamente com-
plicado.

É o mesmo elenco da obra? 
Non.  A  idea  era  empezar  de  cero.
Nin co elenco de Barcelona, nin co
de Madrid. Traballar con novos acto-
res sempre é un aliciente para redefi-
nir de novo a proposta.
aa

Construíu un decorado para rodala
ou é un enorme e precioso piso?
Construíuse un decorado: así puide-
mos deseñar e controlar mellor a ro-
daxe.  Foi  unha marabilla  rodar  nun
set, foi como ser oficinista, que é o
que quixen  ser  sempre.  Un horario
normal, ninguén pasaba frío ou calor.
Rodar nun único espazo ten os seus
pros e os seus contras, e ao ter que
manter un ritmo e un ton constantes
durante  hora  e  media  de  metraxe,
complicado.  Poder  rodar  cronoloxi-
camente  foi  unha  gran  sorte;  polo
menos os actores tiñan claro onde o
deixamos o día anterior.
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Os  personaxes  son  a  estrutura
principal das súas películas?
Eu traballo  desde os  personaxes  e
hai varias fases. Primeiro imaxínoos
e despois vén unha fase na que co-
mezo a escribir os diálogos e come-
zo a coñecelos  mellor.  Adoito  levar
sorpresas porque ao principio  tiñan
unha forma amorfa pero cando lles
dás unha voz de súpeto fanse vivos:
personaxes  sen  moito  interese cre-
cen  e  outros  importantes  vólvense
pequenos.  Cando  aparece  o  actor
hai outro salto mortal porque xa é al-
guén de carne e óso. O levar a cabo
de maneira exitosa todas estas fases
na construción do personaxe é o que
configura  este  traballo.  Cando está
ben feito como espectador recíbelo.
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É a risa a mellor terapia para no-
sas neuroses?
A risa é a mellor terapia para todo:
vivir a vida sen sentido do humor lé-
vanos á amargura. Tomarse as cou-
sas en serio non é bo para a saúde.
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