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SINOPSE
a

Nun mundo moi  parecido  ao  noso,
despois dunha pandemia mundial to-
do o mundo sufre de súpeto amne-
sia. Aris, un home de mediana idade,
insírese nun peculiar programa de re-
cuperación  da  memoria  crear  unha
nova identidade, no que ten que rea-
lizar como andar en bicicleta, coque-
tear nun bar ou ter un accidente de
tráfico. 

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Como xurdiu a idea de Apples?
O meu pai comía de sete a oito ma-
zás ao día, e tiña moi boa memoria.
Sempre lembro aquela imaxe del co-
mendo mazás. Dalgún xeito, escribín
o guión para el. Comecei a escribilo
pouco despois de que finase. Tenta-
ba esquecer a súa perda, pero non
daba. Estaba tentando afrontalo. Ao
mesmo tempo,  quería  entender  por
que a xente esquece tan facilmente e
o  selectiva  que  é  a  nosa  memoria
para facernos esquecer algo que nos
doe. Será que en realidade somos as
cousas que non esquecemos?

O protagonista  perde  a  memoria.
Tivo que investigar moito sobre a
amnesia?
Sinceramente, non investiguei moito.
En certo modo, tentei seguir o meu
instinto porque as películas son co-
mo contos  de fadas,  polo  que non
temos que seguir as regras ao pé da
letra.  Tampouco  falei  cun  médico.
Por suposto, vin moitas películas re-
lacionadas coa amnesia. Iso foi unha
axuda.

Que películas viu?
Gústanme as películas que cambian
un pouco as normas da nosa socie-
dade,  como o fan Charlie  Kaufman
ou Leos Carax en Holy Motors. Ten-
tamos  crear  un  mundo  surrealista

cun  problema  diferente,  moi  pare-
cido  ao que estamos a vivir hoxe.
Presentamos unha situación na que
a amnesia se propaga como un vi-
rus. É como Ensaio sobre a ceguei-
ra, de José Saramago, onde todo o
mundo queda cego. É unha alego-
ría.  Por  suposto,  é  surrealista  que
todo o mundo teña amnesia, como
ocorre agora.
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O actor principal,  Aris Servetalis,
parece un sacerdote dunha pintu-
ra relixiosa.
Aris  é  unha  persoa  moi  relixiosa.
Recordo que unha vez tiñamos que
rodar un domingo pola mañá, e di-
xo:  “O  domingo  pola  mañá  vou  á
igrexa”. E eu dixen: “Si, pero temos
que gravar”. Ese é o seu estilo habi-
tual. Pero eu quería ese estilo. É un
gran actor ao que admiro moito. Ac-
tuou na miña curta. Comezou como
bailarín, e o que me gusta del é que
pode dicir moitas cousas dun xeito
minimalista, e utiliza moi ben a lin-
guaxe  corporal.  É  unha  excelente
ferramenta para un director. Escribín
o guión pensando nel.
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Como  definiría  o  personaxe  de
Aris?
Tentei crear un personaxe que estea
un pouco fóra deste mundo. Tenta
ser como os demais, pero fóra des-
te mundo. Tenta comprender o seu
mundo interior e pregúntase moitas
cousas. E hai cuestións miñas, pro-
pias, que aparecen en Aris.
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Como foi o traballo cos actores?
Pedinlles  aos  actores  que  visen
unha  película  de  Jacques  Tati  e
dúas de Jim Carrey, O show de Tru-
man e Eternal Sunshine of the Spot-
less Mind, para combinar esas dúas
perspectivas  e  despois  crear  unha
nova, e traballar co corpo dun xeito
mínimo.

A voz  que escoitamos nos  case-
tes dándolle instrucións a Aris pa-
rece saída dun reality show.
Saqueino de 1984. Gran Irmán tivo a
idea de 1984: era o nome da persoa
que falaba coa xente. Dalgún xeito,
con  esa  voz,  queriamos  transmitir
que a xente non dirixe a súa propia
vida, segue instrucións. 
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Apples pode ser unha crítica á so-
ciedade  pola  súa  facilidade  para
esquecer e non corrixir o que está
mal?
Por suposto. É unha historia persoal
pero ao mesmo tempo é unha visión
sobre a sociedade e como esquece
rapidamente as cousas. A xente de-
dícase a vivir o presente e non quere
aprender do pasado. Os personaxes
teñen que facerse selfies para o seu
tratamento.  É  un  comentario  sobre
as persoas que tentan vivir facendo
fotos e tentando mostrar como viven
sen vivir.
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A fotografía  é  bastante  taciturna.
Por que esta atmosfera?
O formato, un pouco máis cadrado,
e a cor son o máis parecidos posible
ás Polaroids. A idea sobre todo era
darlle un toque nostálxico, de aí que
quizais tamén predominen os grises.
Era en pleno inverno, e de feito non
semella  unha película grega porque
falta  o  sol  que  sempre  se  mostra
aquí.  Aínda  así  é  colorida  ao  seu
xeito, non monocromática de todo.
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Como cre que vai dixerir a película
o público español?
Espero que os españois a desfruten.
Tamén espero  que  sigan  un  pouco
as emocións do personaxe e coñe-
zan as súas preocupacións e senti-
mentos. Para min non é unha pelícu-
la grega, senón universal. O que ten-
to  é  falar  da  nosa  sociedade  e  da
nosa forma de vivir.

Luns 14: As damas do bosque de Bolonia · Bresson | Mércores 16: Seis días consecutivos · Ballús


