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SINOPSE
a

Diario  íntimo dunha muller  de clase
acomodada, Vivian Barrett, ilustrado
polas filmacións caseiras do seu ma-
rido León, un rico industrial, entre os
anos 40 e 60 do século pasado.  A
través  desas  narracións,  comeza
unha viaxe por Europa nunha espe-
cie de ilusión romántica que mostra
sentimentos  ao  límite,  amores,  infi-
delidades,  enfermidades  e  tráxicos
destinos. 

NOTAS DA DIRECTORA

Esta  película  nace  por  mor  dunha
morte. Paréceme fermosa a idea de
que a morte, con toda a tristeza e a
dor que leva, tamén pode dar a luz
un novo proxecto, unha nova vida.
a

O meu avó, Frank A. Lorang (India,
1913-Suíza, 2010), tiña medio cento
de  bobinas  de  8mm  e  16mm  con
imaxes  incribles  que  filmara  el  nos
anos 40, 50 e 60 do século pasado.
A pesar  de ter  boa relación con el,
nunca mencionou a existencia dese
material. Todos eses quilos de celu-
loide nos que el atrapara pedazos de
vida, infinitas historias,  e momentos
fascinantes pasaron 40 anos na es-
curidade do seu soto. 
a

Case un ano despois de que finase,
acompañei á miña nai a Zúric, onde
el vivira gran parte da súa vida, e alí
atopamos  as  latas,  perfectamente
apiladas,  ordenadas  e  etiquetadas.
Eu sentinme como un pirata que ato-
pa o  tesouro.  Sen saber  nin  o  que
contiñan nin en que estado estaban,
sentín gran entusiasmo e unha curio-

riosidade case dolorosa por saber o
que agochaban.  Así  que as carga-
mos no coche e levámolas até Bar-
celona, onde vivimos.
a

O cinema dixital é moi lixeiro, pero o
analóxico pesa o seu. E máis se vi-
ves,  como  eu  vivía  daquela,  nun
sexto andar sen ascensor. Subín to-
das as bobinas e logo funas volven-
do baixar para levalas dixitalizar en
lotes de dous ou tres. Sempre que
ía recollelas, volvía case correndo á
miña casa para ver o resultado.
a

A medida  que fun  descubrindo  as
marabillas  que alí  había,  tiña  cada
vez máis claro que ía facer algo con
elas.  Intuía  que  nalgún  lugar  dese
material ocultábase unha historia de
varias capas, aínda que descoñecía
que forma final ían adoptar. Pensei
que  o  mellor  modo  de  descubrilo
era  deixarme levar  polas imaxes  e
gozar da gran oportunidade que se
me  brindaba  ao  poder  traballalas
con total liberdade.
a

Como por encantamento, dar unha
nova vida ao material que filmou o
meu  avó  fixo  que  moitas  outras
cousas  e  persoas  extraordinarias
cobrasen  vida  tamén.  E  por  ese
agasallo  impagable,  a  el,  á  miña
avoa e á miña nai estoulles eterna-
mente agradecida.

  ENTREVISTA Á DIRECTORA

My  Mexican  Bretzel creouse  a
partir  das  imaxes  ou  imaxinou
unha historia e buscaba as foto-
gramas que mellor encaixaban?
As imaxes foron o punto de partida
e as que empezaron a marcar o ca-
miño.  Había  29  horas  de  material.
Fun  seleccionando  as  imaxes  que
máis me fascinaban. E, sobre todo,
visionando unha e outra vez. Iso fixo
que pasase de ver o que había en
primeiro plano a ver o que había no

fondo e fixarme en pequenos xestos
e expresións. Doutra banda, desde o
momento no que empecei a dixitali-
zar as bobinas, tamén empecei a es-
cribir todas as ideas que se me oco-
rrían.  Sobre  calquera  cousa.  Eses
dous  procesos  paralelos  duraron
catro anos. Entón empezou a parte
interesante,  que  foi  ir  encaixando
texto con imaxes, e así ir construín-
do a historia.
a

Como constrúe a Vivian? Inspirou-
se nalgunha escritora?
Primeiro foron as imaxes as que me
levaron  á  creación  da  personaxe.
Despois,  unha  vez  estivo  máis  de-
senvolvida, cambiei algunhas imaxes
por outras que encaixaban mellor co
carácter  e  a  historia  de  Vivian  Ba-
rrett. Tamén escribín bastante sobre
a súa infancia e a súa mocidade.
a

Que  vantaxes  e  inconvenientes
atopou  ao  producir  unha  cinta
destas características?
Como é unha película autoproducida
e  autofinanciada,  o  maior  inconve-
niente foi ter que traballar como au-
tónoma mentres facía a película e o
meu  descoñecemento  total  sobre
como funcionan algunhas cousas (o
tema dos dereitos da música), iso ta-
mén fixo que tardase sete anos en
acabala.  A  maior  vantaxe,  que non
cambio  por  nada  do  mundo,  foi  a
liberdade total,  facer absolutamente
o que me dese a gana.
a

Este é un filme que convida a in-
terpretacións,  vendo cada persoa
cousas que non ve outra.
Iso  paréceme  marabilloso:  a  parte
invisible  que  cada  un  pinta  da  cor
que quere. Un aprende ou se inspira
co que os outros viron. Tivo un pú-
blico  moi  heteroxéneo  e  de  idades
distintas:  identifícase  co  personaxe
de Vivian xente moi nova e iso faime
ilusión.
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