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Espiga de Ouro á Mellor Película
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Samay, un neno de 9 anos que vive
coa súa familia nunha aldea da India,
descobre o cinema por primeira vez
e queda hipnotizado. Contra os de-
sexos do seu  pai,  volve ao cinema
día tras día e faise amigo do proxe-
ccionista que, a cambio da súa co-
mida,  déixalle  ver  películas  gratis.
Contaxiados pola emoción, Samay e
a súa cuadrilla investigan para tentar
captar a luz e proxectala para ver fil-
mes de 35 mm. Con todo, perseguir
os teus  soños pode implicar  deixar
atrás as cousas que amas.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Como xurdiu A última película e de
que trata?
Poderiamos  dicir  que  é  un  drama
cheo de emocións sobre un ninguén
en ningures, sen nada. Empeza a so-
ñar con ser alguén. Tiña moitas ga-
nas de rodar un filme no que celebrar
a lixeireza e a inocencia, no que vol-
ver a unha forma de vivir natural, or-
gánica  e  atemporal.  Unha  historia
dun heroe sinxelo que non posúe na-
da e non ten nada que perder. Está
nunha  idade  tenra,  8  ou  9  anos,  e
ninguén o toma en serio, pero cando
Samay  descobre  o  cinema,  a  súa
vida dá un xiro de 180º.
Non estou fachendeando, pero aínda
non atopei a un cinéfilo meirande ca
min. Véxoo todo, de Tarkovksy a Te-
shigahara;  dirixín  cineclubes;  xuntei
35.000 películas en DVD e Blu-ray; e
fun  a  máis  de  200  festivais  como
participante o xurado. Un día  deca-
teime do moito  que estaba a cam-
biar. Regresei ás miñas raíces, pen-
sando en como foi crecer en Kathia-

wad, e no meu encontro coa maxia
das  películas.  Esta  efervescencia
introspectiva deu como resultado A
última película.
a

Por  tanto,  é  unha  película  auto-
biográfica?
Si, pero só en parte. O meu pai ven-
día  té  nunha estación remota,  non
había  nada  agás  campos  e  ceos
abertos. A miña nai era unha exce-
lente cociñeira. O meu pai foi facén-
dose máis e máis pobre a medida
que os seus propios irmáns lle qui-
taban as terras e despois as vacas,
deixándoo  sen  nada  agás  o  seu
posto de té. Así pois, nunca fora ao
cinema até que tiven oito anos. E o
día que vin unha película, foi como
unha iluminación.
a

O despregamento lírico  de emo-
cións ten un forte vínculo coa luz.
Sempre souben que a historia d'  A
última película non se podía explicar
sen  celebrar  o  lirismo e  a  luz.  Co
director de fotografía Swapnil Sona-
wane  falamos  dos  movementos  e
ángulos de cámara líricos. Observa-
mos a luz, tanto natural como artifi-
cial. Queriamos que a luz se conver-
tese nese personaxe visible-invisible
para que cando cheguemos ao final
ocorra literalmente unha revolta de
cores a través do espectro visible.
a

E o deseño de son?
Os deseños de imaxe e de son té-
cense ao redor dos temas de cap-
turar a luz para crear un estilo cine-
matográfico  holístico.  Sempre  crin
que a vida continúa mesmo cando
non  conversamos.  Se  o  cinema  é
imitación da vida, entón por que ter
inacabables  diálogos  tipo  pimpón
nas películas? Nunca o entendín. Se
analizamos de preto os meus filmes,
pode haber pasaxes de 10 minutos
nos que ninguén fala,  e  até  agora
ninguén se deu conta porque a idea

fundamental  do  cinema  é  explicar
historias. A miúdo esquecemos que
o silencio  fala.  E  isto  tamén  se  dá
cunha linguaxe moito máis universal
que os diálogos. Unha vez o público
está  emocionalmente  implicado  no
mundo  que  creaches,  normalmente
seguen e flúen coas emocións.
a

Que retos afrontou para atopar a
quen fixese de Samay?
Samay carga con todo o peso do fil-
me;  se non atopabamos ao Samay
axeitado, non tiñamos película. Fixe-
mos unha proba a uns 3.000 rapa-
ces.  Samay e  a  súa cuadrilla  tiñan
que ser da mesma parte remota de
Gujarat onde crecín eu, para ter a lin-
guaxe corporal axeitada, e vir de fa-
milias modestas, estar afeitos a non
ter nada. Todas estas calidades per-
mitíronme centrarme nos personaxes
e a narración. Facer o papel de Sa-
may supuña un reto. Pola súa tenra
idade,  o  meu equipo  e  eu  tiñamos
que ter moita paciencia.
a

Que quere que leve consigo o pú-
blico d'A última película?
Luz! Que leven algo de luz. O mundo
está a pasar por momentos terribles,
unha  época  que  nunca  víramos.
Como narrador, quero compartir sen-
timentos de esperanza e de aire fres-
co. Quero celebrar a beleza do noso
planeta e mostrar o sinxela que era a
nosa vida. Para min, A última pelícu-
la é unha meditación sobre todas es-
tas  inquietudes,  unha  chamada  a
espertar.  É  unha  historia  de  xúbilo
sobre o nacemento, a vida, a morte e
a resurrección das películas. Tamén
ten que ver con celebrar a natureza e
vivir  en  harmonía  coas  choivas,  os
lóstregos, os lagos ou os leóns. Trá-
tase  dunha  experiencia  orgánica.
Quero que a xente se emocione, se
anime e se enchoupe dun mundo de
narradores repleto de cores. 
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