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SINOPSE
a

Sandra é unha nova nai solteira que
un día decide abandonar o seu abu-
sivo ex marido e loitar contra o co-
rrupto  sistema  inmobiliario.  A  súa
idea consiste en construír a súa pro-
pia casa,  un fogar  cálido,  seguro e
feliz onde crezan as súas dúas fillas
pequenas.  Para  iso  contará  cunha
serie de amigos dispostos a apoiala
e axudala. No proceso, ademais, non
só reconstrúe a súa vida, senón que
tamén se descobre a ela mesma.

ENTREVISTA Á DIRECTORA

Que lle levou a meterse nun pro-
xecto  máis  pequeno  despois  de
Mamma mia e A dama de ferro?
Veño do mundo do teatro  e o  meu
traballo nese eido ten unha forte mo-
tivación social. Hai tempo que quería
que  o  meu  traballo  no  cinema  se
achegase a iso en termos de ambi-
ción  política  e  social  e  pensei  que
estaría  máis  cómoda no mundo do
baixo orzamento, con máis liberdade
para elixir  os actores e unha forma
de traballar máis similar ao que fago
en teatro.

A súa película reta ao sistema en
moitos sentidos,  o alento á auto-
construcción dunha vivenda ou o
fomento dos valores comunitarios
opostos ao capitalismo. 
Clare Dunne quería reflexionar sobre
canta xente hai  atrapada neste sis-
tema, e estaba a idea de que, ás ve-
ces, se simplemente puidésemos er-
guer un pouco a cabeza por riba do
valo, albiscariamos que hai outro lu-
gar. Reunímonos con xente que o fi-
xo,  construír  a  súa  propia  casa,  e
sentimos  que  tiñamos  que  difundir
esa mensaxe porque non é tan com-
plicado.  O filme busca lembrar  que
non hai suficiente apoio para as mu-
lleres  nesta  situación  e  á  vez  dar
unha mensaxe de esperanza.

Como afecta a pandemia ao que
expoñen?
Sentimos que  estes  temas  de  co-
munidade e  illamento,  nestes tem-
pos de pandemia global, están máis
presentes  que  nunca.  Pensamos
máis quen son os nosos veciños, a
que comunidade pertencemos. E o
perigo para as persoas en situación
de violencia doméstica é maior.
a

Levaron  a  cabo  obradoiros  con
mulleres  antes  de  escribir  o
guión. Que achegaron á película?
Clare  e  eu  e  traballamos con mu-
lleres  en  prisión,  moitas  delas  cun
pasado de abusos domésticos. Ta-
mén falamos con persoas que tra-
ballan apoiando a estas mulleres e
unha delas díxonos: “por favor, non
fagades da vosa protagonista unha
vítima,  demostrade  que  hai  vida
despois  de  escapar,  porque  estas
mulleres son moi valentes e hai que
demostrar que hai esperanza”. Que-
damos con esa idea, queriamos fa-
lar  directamente a  esas mulleres e
dicirlles que se saen do seu illamen-
to talvez haxa unha comunidade aí
fóra. A película fala ás mulleres que
sofren  a  violencia  pero  tamén  ao
resto que poderiamos ser parte du-
nha comunidade que lles axude.
a

Tamén deixan en evidencia as di-
ficultades  burocráticas  con  que
se topan ao tratar de saír da súa
situación.  Ten  que  mellorar  o
sistema?
Alguén díxome que en  España te-
des  xente  no  Parlamento  que  nin
sequera cre que isto sexa un pro-
blema...  Supoño  que  o  noso  sis-
tema  é  un  pouco  máis  evolucio-
nado,  pero  aínda  así,  faltan  recur-
sos, estamos a restrinxir  o  investi-
mento no espazo cívico, non hai im-
postos  para  iso,  só  pensamos  no
noso propio pequeno castelo. 
a

O filme ten unha secuencia inicial 

moi impactante sobre a terrorífica
situación  en  que  vive  a  protago-
nista co seu marido. Como chegou
a ela?
A escena estaba no guión, pero che-
gar a ese resultado foi en gran me-
dida unha tarefa de sala de montaxe.
Ela  sofre  tensión  postraumática  e
lémbrao despois. O que rodamos era
cen veces máis horrible pero durante
a edición decidimos mostrar menos
e menos, sentín que o público faría
gran parte do traballo por min.
a

Como  xurdiu  a  súa  colaboración
con  Clare  Dunne,  actriz  e  guio-
nista do filme?
Coñecín a Clare cando estaba a fa-
cer  un casting para  Xulio  César ao
principio do meu proxecto dun Sha-
kespeare  integrado  só  de  mulleres.
Clare  presentouse para  o  papel  de
Porcia; nunca esquecerei a súa audi-
ción:  ese  momento  incrible  en  que
ves un actor que é completamente el
mesmo; cando desaparece a distan-
cia que hai entre el e o personaxe.
Tempo despois, durante unha repre-
sentación  de  Enrique  IV en  Nova
York, Clare deume o seu guión para
que o lese.  Mesmo antes de chegar
á metade do guión, sorprendeume o
extraordinario sentido da proporción
que  tiña  Clare  á  hora  de  escribir.
Para alguén que nunca o fixo, tiña un
gran dominio da relación entre pala-
bras  e  imaxes.  Era  unha  guionista
nada. 
Nun  principio,  nin  eu  nin  ela  pen-
saramos en traballar xuntas no pro-
xecto, pero eu non deixaba de pen-
sar na historia. Así que uns días des-
pois de ler o guión, ofrecinme volun-
taria  para  dirixir  a  película.  Clare  é
unha persoa moi divertida e enxeño-
sa. E Sandra é un personaxe tan in-
domable que namorei dela.  É alguén
a quen desposuíron da súa autono-
mía. É o que ocorre cando unha mu-
ller pide axuda. 


