
Ciclo Abisal
Sesión do 16 de febreiro de 2022               Seis días correntes
 n

Sis dies corrents. España, 2021. Cor, 85 min. Comedia |  Dirección: Neus Ballús |  Guión: Neus Ballús, Margarita
Melgar | Fotografía: Anna Molins | Música: René-Marc Bini | Elenco: Valero Escolar (Valero), Mohamed Mellali (Moha),
Pep Sarrà (Pep), Oriol Cervera (irmán), Pau Ferran | Produción: Distinto Films, El Kinògraf

PREMIOS
a

Seminci de Valladolid 2021
Espiga de Prata e Premio do Público
Festival de Locarno 2021
Mellor Actor (ex aequo), Premio Eu-
ropa Cinemas Label

SINOPSE
a

Valero, Moha e Pep son tres traballa-
dores dunha empresa de fontanaría e
electricidade na periferia de Barcelo-
na. En seis capítulos, vese as distin-
tas respostas dos protagonistas can-
do se  enfrontan  a  unha reparación.
Vendo  cada  día  como  crece  unha
amizade entre eles e a relación que
desenvolven co cliente.

NOTAS DA DIRECTORA

O meu pai é fontaneiro. Escoitei todo
tipo de historias ao longo dos anos
sobre o seu traballo e as situacións
estrañas  coas  que  se  atopaba  nas
casas  dos  clientes.  Ao  longo  dos
anos impresionáronme os prexuízos
e  as  complexidades  que  revelaron
estas situacións.

En  Seis  días  correntes traballamos
durante tres anos con todo tipo de
traballadores e clientes reais,  incluí-
do  o  magnífico  trío  de  fontaneiros,
nunha historia baseada na súa vida
real. Hai ricos e pobres, mozos e ve-
llos, dunha infinidade de orixes e et-
nias,  e  unha  ampla  gama de  pers-
pectivas da vida. Cando estes perso-
naxes interactúan, deben ter en con-
ta  os  seus  propios  prexuízos  e  os
que espertan nos demais.

Na  superficie,  o  humor  da  película
vira ao redor de situacións aparente-
mente alegres. Pero baixo esa super-
ficie hai un retrato complexo de roles
sociais, actitudes racistas e estrutu-
ras de poder no contexto dunha ci-
dade europea diversa e multicultural.

En última instancia, este é un filme
que  aborda  un  dos  desafíos  máis
urxentes do noso tempo: como en-
tenderse uns con outros.

  ENTREVISTA Á DIRECTORA

Sorprende o humor que destila o
seu novo filme.
Eu quería aproximarme á comedia,
pero non me atrevía a dicilo durante
a súa preparación, porque vai ti sa-
ber  o  que saía...  A  miña intención
era abrazar este xénero híbrido que
se usou desde os inicios do cinema,
porque xera unha aproximación moi
forte  á  realidade,  e esta  non é  só
drama,  senón  tamén  surrealismo,
tenrura e outras moitas cousas. Quí-
xeno  meter  todo  aí,  o  que  vemos
cada día e no que non reparamos.
a

A comedia  é  un  bo  instrumento
para abordar asuntos importantes
sen caer en intensidades.
Isto  permitiumo  moito  o  atopar  a
Valero, que foi clave no proceso: es-
tas películas son tan permeables ao
que  encontras  no  proceso  que  as
túas intencións ás veces teñen que
amoldarse á realidade e non ao re-
vés. É unha gran lección de humil-
dade, pois a realidade non sempre
che dá o que queres. Pero el ache-
gaba dúas cousas: a capacidade de
ser moi besta en representar un per-
sonaxe que recoñecemos,  que ten
prexuízos e é racista, pero que á vez
é intelixente  e  con quen podemos
identificarnos.
a

Como atopou aos protagonistas?
O meu método sempre é o mesmo:
instalarme  nos  lugares  onde  eles
están;  así  me introducín  na escola
de instaladores de Barcelona, onde
dan clases aos técnicos. Alí obser-
veinos, tomei algunhas fotos e falei
con algúns: coñecín a mil persoas e
os que me gustaron pasaron por im-

provisacións,  para  ver  se  podía
construír unha película a partir deles.
a

Houbo ensaios ou coachs?
Ambas  as  cousas:  estivemos  dous
anos facendo encontros periódicos,
onde improvisabamos a partir de si-
tuacións que viviran, póndoos ao lí-
mite emocional. Así fun atopando os
personaxes e as historias, escribindo
o guion  en  paralelo.  Ao  final  deste
proceso  e na rodaxe axudoume un
coach. Pero nunca ensaiamos as es-
cenas,  porque  todo  o  que  pasa  é
sorpresa para os protagonistas: non
saben nin a quen van atopar, nin cal
é a avaría que deben solucionar, nin
o que ten que pasar. Pero eles teñen
que estar preparados para atreverse
a sentir as emocións que xurdan.
a

Por que a fixación en traballar con
actores non profesionais?
Discutino moito con Sergi  López, o
único actor profesional con quen tra-
ballei. Eu veño do documental e en-
contro fascinante a experiencia que
todos levamos ás nosas costas, polo
que  me  parece  absurdo  non  apro-
veitala como un material máis. Creo
que así  tamén  se  visibilizan  moitas
realidades e profesións.
a

As situacións están inspiradas en
sucesos reais ou foron creadas?
Todo está baseado en historias que
me contaron e en personaxes que xa
coñecía, como o fotógrafo, o psica-
nalista ou a camareira do bar: ade-
mais,  o  meu pai  é  fontaneiro,  polo
que  tiña  moitas  historias  na  miña
memoria, como o trato de desprezo
de clase que reciben nalgúns luga-
res. Ordenei as anécdotas para que
o  filme  fose  diverso,  para  que  lles
puidésemos acompañar unha sema-
na e así o espectador teña a sensa-
ción de convivir con eles e ser teste-
muñas da diversidade de fogares e
formas de vivir.

Luns 21: A última película · Peter Bogdanovich | Mércores 23: Drive My Car · Ryûsuke Hamaguchi


