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PREMIOS
a

Festival de Sevilla 2020
Gran Premio do Xurado
Festival de Mar del Plata 2020
Mellor Película
Premios Goya 2020
Mellor Documental e Montaxe
Premios Feroz 2020
Mellor Documental 
Premios Forqué 2020
Mellor Documental 

SINOPSE
a

En 1992 acontecen en España dous
eventos  fundamentais:  os  Xogos
Olímpicos de Barcelona e a Exposi-
ción Universal de Sevilla, vinculada á
celebración do V Centenario do Des-
cubrimento  de  América.  Dez  anos
despois  da  subida  ao  poder  do
PSOE  de  Felipe  González,  España
aparece ante a comunidade interna-
cional  como  un  país  efervescente,
moderno  e  civilizado.  Unha  futura
potencia  económica  mundial.  Con
todo, en Cartaxena,  os disturbios e
protestas polo peche de fábricas e o
desmantelamento industrial adquiren
unha  violencia  crecente  até  acabar
co  incendio  do  parlamento  rexional
con cócteles molotov.  Un acontece-
mento que acabou sendo esquecido
pola maioría da poboación.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

É consciente de que, sen sabelo,
filmou unha película sobre a pan-
demia? Nela explícase por que Es-
paña o pasará tan mal nesta próxi-
ma crise económica.
É certo.  En 1992 institucionalizouse
un  modelo  económico  baseado  no
turismo. A reconversión industrial en
realidade  foi  un  desmantelamento,
que se xustificou a base de lugares
comúns:  que  se  as  empresas  eran

obsoletas, que se eran franquistas,
que se non se podían modernizar...
Sexa como for, serviu para implan-
tar moitos dos males que hoxe nos
seguen  a  lastrar,  como  a  especu-
lación  inmobiliaria,  a  precariedade
crecente do mundo laboral e a per-
da de poder dos sindicatos.
a

De feito, o filme xoga a confundir
sobre a data á que pertencen os
testemuños dos protagonistas...
Si,  filmei no formato axeitado para
xerar  esa ambigüidade anacrónica,
e pedinlles que que vestisen roupa
que  puidese  pertencer  tanto  aos
anos  90  como  á  época  actual.  A
idea é  establecer  un  diálogo entre
os que viviron as revoltas na Carta-
xena de 1992 e algúns de quen en-
carnan a xeración perdida coa rece-
sión de 2008, e mostrar así que as
crises as sofren os mesmos.
a

A queima do parlamento  murcia-
no é un episodio descoñecido da
nosa historia. Como se explica?
Porque no 92 a xente estaba obse-
sionada  con  que  os  Xogos  Olím-
picos e a Expo saísen ben. Tiñamos
esa mentalidade de país subdesen-
volvido obsesionado por demostrar
aos demais que en realidade é rico
e  moderno.  E  todo  o  que  diferise
dese relato comprado pola maioría
da poboación e os medios de co-
municación non cabía;  foi  un labor
de esquecemento case deliberado.
Á sociedade española fixéronlle crer
que era clase media, e cando ouvía
as  noticias sobre obreiros non lles
prestaba atención.
a

O  92  é  tamén  cando  Cartaxena
deixou de ser socialista. Agora, alí
vótase a VOX.
Hai lugares do Campo de Cartaxena
cuxos habitantes levan décadas su-
midos no abandono,  e a rabia e im-

potencia  que iso  xera  son o  fertili-
zante perfecto para que o discurso
da ultradereita calle. En todo caso, é
un  fenómeno  global:  o  capitalismo
neoliberal comprendeu que a demo-
cracia non é tan útil para os seus ob-
xectivos como o autoritarismo.
a

Por  que  decidiu  que  a  película
transcorrese no interior dun bar?
Porque  os  bares  de  barrio  son  lu-
gares onde se xuntan clases sociais
distintas, minorías diversas e diferen-
tes xeracións e interactúan; son es-
pazos privados pero tamén públicos,
e nos que se xera unha estraña in-
timidade: alí as persoas contan cou-
sas e expresan emocións que ás ve-
ces non se atreven a exteriorizar nin
na súa propia casa.
a

O  filme  fala  de  cousas  terribles,
pero non transmite pesimismo.
O pesimismo paréceme moi conser-
vador, e anóxanme as películas nas
que  os  desfavorecidos  son  retrata-
dos  como  xente  permanentemente
deprimida. A vida diaria dos barrios
está atravesada por moitísimo sufri-
mento pero tamén por alegría, entei-
reza  e  esperanza.  Gústame  pensar
que  existen  alianzas  posibles  entre
grupos  sociais,  que  pode  volver
acenderse a faísca do compromiso e
a conciencia de comunidade.
a

O  elemento  vertebrador  da  súa
obra, que inclúe a longa O futuro e
a curta  Aliens, é a reflexión sobre
o pasado recente  de  España.  De
onde provén esa inquietude?
Da crise económica de 2008. A crise
rompeunos. Rompeu os nosos pro-
xectos, e rompeu o noso relato co-
lectivo.  Eu  formeime e  empezara  a
traballar, e de súpeto nada diso ser-
vía.  Atopeime desorientado e desa-
sistido, e facer cinema é a miña for-
ma de tentar saír desa confusión.

Mércores 5: Chungking Express · Wong Kar-Wai | Luns 10: Arima · Jaione Camborda


