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PREMIOS
a

Festival de San Sebastián 2020
Mellor Actor, Premio Feroz e Signis
Premios Oscar 2020
Mellor Película Internacional
Premios BAFTA 2020
Mellor Película de Fala Non Inglesa
Premios do Cinema Europeo 2020
Mellor Filme, Dirección, Actor, Guion
Premios César 2020
Mellor Película Estranxeira

SINOPSE
a

Catro profesores de instituto embár-
canse  nun  experimento  sociolóxico
no que cada un deles deberá manter
un nivel  constante de alcol  en san-
gue durante todo o día, tentando de-
mostrar que poden mellorar en todos
os aspectos da súa vida, volvéndose
máis afoutos e creativos. Aínda que
ao  principio  os  resultados  parecen
positivos, segundo avanza o experi-
mento trae unhas consecuencias que
lles cambiarán a vida para sempre. 

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Outra rolda explora o poder libe-
rador do alcol. Pero, non pasa iso
con moitas drogas?
Extrañamente, sinto que esta película
non vai tanto sobre o alcol. Os per-
sonaxes  beben  moito  neste  experi-
mento,  pero  espero  que o  filme  se
convertese  nun  canto  á  vida:  unha
película  sobre  vivir  en  lugar  de  só
existir. A película tamén eloxia o in-
controlable, algo como namorarse. Aí
perdes  o  control.  Cando  pos  unha
botella  nos  teus  beizos,  todo  pode
suceder: a túa conversa pode desca-
rrilar ou volverse máis interesante.

Por  que  enmarcou  esta  historia
nun instituto?
Outra  rolda destila,  en  certo  xeito,
saudade  pola mocidade.  Os perso-

naxes botan de menos a levedade
de ser adolescentes. Pensei que na
relación cos seus alumnos, os pro-
fesores atopan un espello cheo de
brutalidade. A principal decisión du-
rante  a  escritura  do  guion  foi  os
seus  oficios.  Durante  un  tempo,  o
protagonista era un controlador aé-
reo que tiña medo de facer aterrar
os avións. Aquela escolla converte-
ra o filme nunha comedia tonta, pe-
ro  co  meu  coguionista  decidimos
que fosen mestres, volvéronse reais
e o texto empezou a avanzar.
a

Que  lle  interesaba  máis,  a  crise
da mediana idade, ou a súa reso-
lución potencial a través do alcol?
Coexisten. En último termo, Tobias
e  eu  ambicionamos  facer  un  filme
sobre  a  vida,  e  para  poder  contar
unha historia sobre o difícil e o pre-
cioso que é vivir, has de expor o seu
oposto. Para transmitir a ilusión re-
novada pola existencia deste catro
amigos,  necesitaba que,  ao princi-
pio, sentisen o contrario.
a

A película ía supor o debut actoral
da  súa  primoxénita,  pero  catro
días antes da rodaxe, un acciden-
te  de  tráfico  mortal  marcou  un
hiato no proxecto. Despois da súa
traxedia familiar, como conservou
esta ollada optimista do filme? 
Perder á miña filla esnaquizoume. E
supoño que, dalgún xeito, esta pelí-
cula  mantívome  afastado  da  tole-
mia. A ambición de facer un canto á
vida  que  xa  estaba  incrustada  no
guion  converteuse  de  súpeto  na
única razón para facela: eloxiar esta
vida que é tan vulnerable e que po-
demos perder tan facilmente.  Ade-
mais,  á  miña  filla  encantáballe  o
guion. Así que decidimos facela pa-
ra ela. O filme converteuse nun mo-
numento  que  erguín  para  ela  que
nunca poderá separarse dela.

Seica  escribiu  o  guión  con estes
catro actores en mente.
De feito, os personaxes tiñan os no-
mes  de  Mads,  Thomas,  Magnus  e
Lars antes da rodaxe. O elenco está
integrado por persoas coas que me
gusta pasar  o tempo ou que teñen
un inmenso talento. Pero non foi fácil
reunilos, custou convencelos porque
os  catro  convertéronse  en  persoas
ricas  e  famosas  que  esixiron  ler  o
guion antes de aceptalo. 
a

Probou a traballar  baixo os efec-
tos do alcol?
Non dispoño de moito  tempo,  por-
que teño nenos pequenos. E nunha
rodaxe non mo podo permitir, xa que
hei de aguantar xornadas de traballo
de 14 horas. 
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Foi un dos grandes referentes do
movemento Dogma 95. Que queda
del no seu presente artístico?
Moitos recordos, todos eles moi pro-
fundos e entrañables. Gocei moitísi-
mo toda esa etapa. Mesmo diría que
en  Outra rolda aparecen algúns ele-
mentos  do  Dogma:  non  hai  banda
sonora, nin canción orixinal. Sempre
trato de buscar as ferramentas que
me axuden a lograr a maior veraci-
dade posible. Pero volvendo ao Dog-
ma, decateime despois de pasar por
Cannes con Celebración, que xa non
tiña  nada  máis  que  contar  baixo
eses mandatos.
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Temeu que a trama producise es-
trañeza entre o público?
Até  que  se  estreou  estiven  a  pre-
guntarme  como  sería  recibida  esta
celebración  da vida  nun mundo de
contaminación e de morte. Pensaba
que o filme podería ser un alivio para
os  espectadores,  pero  tamén  que
podía resultar irrelevante.  Por sorte,
en Dinamarca, rompeu todas as mar-
cas de vendas de billetes, así que re-
sultou liberadora.

 Luns 1: sen sesión por ser festivo | Mércores 3: Annette · Leos Carax


