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Festival de Berlín 2021
Oso de Ouro á Mellor Película

SINOPSE
a

Emi é profesora en Bucarest. A súa
reputación precédea,  con todo, isto
cambia  radicalmente  dun  día  para
outro  ao  filtrarse  en  Internet  unha
gravación persoal de contido sexual.
Inmediatamente  verase  obrigada  a
enfrontarse aos pais dos seus alum-
nos que piden a súa dimisión. Pero
Emi négase a renderse. 

ENTREVISTA AO DIRECTOR

O filme empeza cunha longa esce-
na sexual. Por que nos perturba o
porno nunha película “normal”?
En Romanía  algunhas persoas  acu-
saron á película de ser pornográfica
pero non o é, é unha reflexión sobre
a pornografía. A historia en si mesma
é trivial, é pasto de tabloide, pero ao
mesmo tempo sitúase nunha encru-
cillada de moitos asuntos que agora
son importantes, como a nosa defini-
ción de moralidade ou os nosos de-
reitos na era dixital. En internet a mo-
ralidade vólvese máis difusa.

Na película fálase moito sobre se é
unha  broma  o  que  está  a  pasar.
Quería ese ton de farsa?
A arte sempre está relacionada coa
idea  de  xogar.  A  influencia  de  Go-
dard é evidente.  Sitúome en contra
da seriedade do cinema de autor ac-
tual,  pero ao mesmo tempo o filme
trata de manterse serio. Dalgún xeito
tenta ter un pé en cada lado. Ao prin-
cipio a historia ía ser moito máis li-
neal pero en París vin unha exposi-
ción de pintura cubista e pensei que
podería ter a estrutura dunha pintura
cubista.  Hai  diferentes  partes  e  o
público debe facer unha recreación.

Vemos unha sociedade moi agre-
siva nas súas formas. A pandemia
agravou a conflitividade social?
Quería  que  a  pandemia  estivese
presente.  Moitas películas romane-
sas que se rodaron estes meses tra-
tan de escondela. É un erro porque
existe  e  nun filme contemporáneo,
debes vela. A sociedade romanesa
xa era así antes do coronavirus, non
é nada novo, é unha sociedade his-
térica, pasa nas grandes cidades e
tamén  nas  vilas.  Hai  un  grao  de
agresividade  na  rúa  enorme.  Hai
violencia verbal pero tamén física e
nas redes sociais. Cando viaxo dou-
me conta da diferenza.  En España
podes  camiñar  pola  rúa  tranquila-
mente, todo o mundo leva a másca-
ra en interiores e ninguén se queixa.
No meu país moita xente enfádase
se lla piden e comeza a gritar. Hai
moitas explicacións históricas diso.
a

A escola e os valores que inculca
son algúns dos temas centrais da
película.
Eu teño dous fillos, asistín a moitas
reunións escolares e paréceme moi
interesante observar que, cando os
nenos son o tema de conversa, in-
mediatamente póñense sobre a me-
sa os verdadeiros valores dos pais:
a  súa  obsesión  neurótica  co  éxito
dos fillos (como a estúpida fixación
polas boas notas), o seu racismo, o
seu clasismo,  a súa hipocrisía  e o
seu  desdén  por  calquera  asunto
que consideren  inútil  (como as  ar-
tes).  O sistema educativo é defec-
tuoso por culpa das autoridades, é
certo, pero témome que moitos pais
están  máis  que ansiosos  por  des-
truír o que queda do sistema. Esta é
a razón pola que a posibilidade de
que os pais poidan decidir sobre os
aspectos  específicos  do  proceso
educativo resulta bastante aterrado-
ra.

Na primeira parte quería que pare-
cese que se espía á protagonista?
Utilizamos unha lente longa. Todo o
arranque é  cinéma verité.  A  idea  é
ver que podes captar pondo a cáma-
ra nunha rúa, algo así como a sinfo-
nía dunha cidade. O cinema sempre
estivo  relacionado  coa idea  do  vo-
yeurismo. É unha conexión moi ob-
via.  Os espías parécense un pouco
aos cineastas. O servizo secreto de
Ceaucescu fixo moitísimas fotos ás
persoas  que  controlaba.  Pasamos
dunha  paranoia  a  outra  porque  na
época comunista vixiábanos o réxi-
me e agora contrólannos os móbiles.
É  unha  espionaxe  menos  intrusiva
pero non menos inquietante.
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Por que era importante que o pú-
blico vise o vídeo sexual?
Porque o vídeo é o núcleo do filme,
todo vira ao redor del. Creo que esta
é unha película de montaxe, xa que
convida o público a establecer varias
conexións  e  xustaposicións entre  a
suposta  obscenidade  do  vídeo  e  a
obscenidade máis ampla que nos ro-
dea, que é moito máis real e tóxica.
Ademais, quería colocar aos espec-
tadores na mesma posición que os
pais do filme.
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Dirixiu  algunhas películas desola-
doras. Cando abordar unha come-
dia sen pretensións?
Coa excepción  do  meu traballo  de
non ficción, considero que todas as
miñas  películas  son  comedias  ho-
nestas. Talvez non teñan humor, pero
son comedias, se me permite o pa-
radoxo. 
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Nun mundo ideal, como lle gusta-
ría que recibisen a súa película?
Non  quero  vivir  nun  mundo  ideal.
Como  dixo  Jean  Genet:  “Non  me
pregunten en que mundo me gusta-
ría vivir. Non quero vivir nun mundo
diferente, só quero estar en contra”.
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