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PREMIOS
a

Premios Goya 2021
Mellor  Dirección  Novel  e  Actriz  Se-
cundaria

SINOPSE
a

A familia Vidal pasa na súa casa de
verán as últimas vacacións da avoa
Ángela, que sofre alzheimer avanza-
do. Por primeira vez na súa vida, No-
ra, de 14 anos, sente que non atopa
o seu lugar. Os xogos de nenos pa-
récenlle ridículos e as conversas dos
adultos aínda lle  van grandes.  Pero
todo cambia coa chegada de Liber-
tad, de 15 anos e filla de Rosana, a
muller colombiana que coida a Ánge-
la.  Rebelde  e  magnética,  Libertad
convértese na porta de entrada a un
verán distinto para Nora, e as dúas
mozas rapidamente forxan unha ami-
zade intensa e desigual. 

NOTAS DA DIRECTORA

Crecín nunha familia burguesa e con-
servadora, chea de tradicións, rituais,
e cunha crenza estable no valor dos
lazos familiares. Non foi até máis tar-
de que, coa rebeldía propia dos anos
de adolescencia, empecei a decatar-
me de que moitas das convencións
familiares sobre as que se cimentaba
a  identidade  familiar  estaban  cons-
truídas  sobre mentiras.  Nos últimos
anos vin como a estrutura familiar da
miña infancia se desintegraba lenta-
mente despois da morte da xeración
dos meus avós, que eran os princi-
pais defensores dun mundo e unhas
tradicións que están a desaparecer.

Tiven  unha  infancia  privilexiada  e
protexida. Toda a miña contorna pro-
viña  de  familias  católicas  de  clase
media-alta, que en moitas casos vivi-
rían toda a súa vida na mesma vila
onde naceran e onde morrerían. Por
iso,  o meu primeiro contacto  co que

entón chamaría “alteridade” foi  tan
crucial  para  min.  Cando  a  miña
avoa se puxo enferma a principios
dos 2000, a miña familia contratou
unha moza boliviana para que a coi-
dase. Chamábase Claudia e era moi
nova, tiña ao redor de 25 anos, aín-
da que polas súas experiencias vi-
tais parecía moito máis maior. Tivera
unha  filla,  estivera  con  diferentes
homes, traballara en diferentes paí-
ses que non eran o seu e enterrara
a  súa nai.  Durante  uns cantos ve-
ráns seguíaa por todas partes,  es-
coitando as súas historias de amor,
sexo e morriña. Coidoume e escoi-
toume como se fose a súa propia fi-
lla, talvez dándome o amor que lle
tería gustado darlle a ela.
a

Hai dous anos a historia de Claudia
coa miña avoa inspirou a miña cur-
tametraxe  O  adeus.  Libertad é  a
continuación  dunha  viaxe  que  co-
mezou con O adeus e que me per-
mitiu  entrar  nunha  comunidade de
mulleres  inmigrantes  de  diferentes
países  latinoamericanos  que  viven
en Cataluña e que deixaron os seus
fillos e as súas nais atrás para coi-
dar os fillos e as nais doutros. Du-
rante  o  proceso  de  casting  d'O
adeus, bastante atípico, porque non
buscaba  actrices  profesionais  se-
nón mulleres inmigrantes que traba-
llasen  de  coidadoras,  quixen  fuxir
do  casting  convencional  e  decidín
sentarme con estas mulleres e pe-
dirlles que me contasen a súa his-
toria.  Había  un  elemento  concreto
que se repetía unha e outra vez nos
relatos  das  distintas  mulleres:  o
trauma  e  a  culpa  inmensa  de  ter
deixado os seus fillos atrás. Nalgúns
casos,  algunhas  das  mulleres  ten-
taran traer aos fillos aquí despois de
anos de separación. O reencontro e
o proceso de recoñecemento mutuo
que se iniciaba a posteriori a miúdo

xeraba traumas máis grandes que a
propia separación. Este foi  o punto
de partida de Libertad. 

  ENTREVISTA Á DIRECTORA

Foi un soño feito realidade dirixir
un guión de longametraxe propio?
Eu considérome guionista, para min
dirixir non era unha necesidade, se-
nón  unha  consecuencia  de  querer
contar unha historia que era moi mi-
ña e por iso non sei se alguén alleo a
ela a querería dirixir. Nunca tiven pré-
sa, foi  un guión que fun escribindo
con tempo:  isto  axuda ás historias,
que van crecendo e solidificándose,
tomando complexidade. Cando che-
gou o momento de rodar a película,
deime conta do que isto representa-
ba.  Eu  pensaba  que  debía  dirixir
desde a autoridade e eu non son así,
pero durante a filmación das miñas
curtas descubrín que cada un pode
dirixir como quere, podes crear a túa
propia  forma  de  facelo  e  que  esta
che  faga  sentir  cómodo:  para  min
consiste  en  rodearte  de  xente  afín,
sentindo que é unha creación en co-
munidade, que non vén da autorida-
de, aínda que sempre ten que haber
unha ollada compartida co equipo.
a

A familia parece ser unha das súas
preocupacións habituais.
Eu  escribira  dous  guións  distintos:
un era a historia da inmigrante que
se reencontra coa filla; a outra a da
avoa, a nai e a filla no seu derradeiro
verán xuntas. O meu titor en Colum-
bia, Andy Bienen, guionista de Boys
Don't Cry, díxome que era a mesma
historia  e  debía  xuntalas:  foi  unha
gran idea e así atopei a película, por-
que ningún dos dous guións funcio-
naba por si só. Eu son moi nostálxi-
ca e co cinema podía conxelar a me-
moria  deses veráns de esplendor da
Costa Brava dos anos 60 e 70.

Luns 14: Máis aló das estrelas | Mércores 16: Un ferrete desafortunado ou porno tolo


