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Supernova. Reino Unido, 2020. Cor, 93 min. Drama | Dirección e guión: Harry Macqueen | Fotografía: Dick Pope |
Música: Keaton Henson |  Elenco: Colin Firth (Sam), Stanley Tucci (Tusker), Pippa Haywood (Lilly), Peter MacQueen
(Clive), Sarah Woodward (Sue), James Dreyfus (Tim) | Produción: BBC Films, Quiddity Films, The Bureau

SINOPSE
a

Sam e Tusker son parella desde hai
20 anos. Sam é pianista. Tusker, es-
critor.  Viaxan  a  través  de  Inglaterra
na  súa  vella  furgoneta  visitando  a
amigos,  familiares e lugares do seu
pasado.  Desde  que  a  Tusker  hai
dous anos lle diagnosticaran alzhei-
mer  na  súa fase temperá,  o tempo
que  pasan  xuntos  é  o  máis  impor-
tante que teñen.

NOTAS DO DIRECTOR

En 2015, dous acontecementos pro-
ducíronse  de  forma  simultánea  na
miña contorna: en febreiro, unha co-
lega  que  se  volveu  distante  e  que
cada vez facía peor o seu traballo foi
despedida. Morreu seis meses des-
pois. Uns días despois, unha amiga
próxima  viuse  obrigada  a  levar  ao
seu pai a unha residencia a pesar de
que acababa de cumprir 60 anos. Un
pouco  despois  vin  un  documental
que  me  conmoveu  profundamente.
Contaba a historia dun británico de
65 anos que se quitou a vida de for-
ma legal nunha clínica suíza en com-
pañía da súa esposa, coa que levaba
40 anos casado.
a

O home do documental, a miña cole-
ga e o pai da miña amiga vivían to-
dos con demencia precoz pero a en-
fermidade manifestouse de maneiras
moi diferentes. Estas experiencias le-
váronme a  investigar  este  trastorno
e tamén o importantísimo debate so-
bre as decisións relacionadas co fin
da vida que se seguen debatendo en
moitos países do mundo.
a

De forma paralela, tiña moitas ganas
de escribir unha historia que contase
unha relación entre persoas do mes-
mo sexo dunha maneira orixinal. Pre-
sentar unha relación amorosa na que
a  sexualidade  dos  personaxes  non
determina de ningún xeito a narrati-
va. Unha película sobre parellas que
levan moito tempo xuntas, que están

unidas por un amor profundo pero
que se afastan por culpa dunha si-
tuación que nunca previran, inspira-
da nas historias persoais que coñe-
cera.
a

Os personaxes e temas de  Super-
nova reflicten o meu desexo de fa-
cer  xustiza  a  estas  persoas  e  ás
súas historias dun xeito veraz e ori-
xinal  situando unha relación amoro-
sa e desinteresada no contexto dun
futuro inmediato que pende dun fío.
Desde o principio,  quixen facer  un
filme motivador, auténtico e de ac-
tualidade sobre o que estamos dis-
postos a facer polos que amamos.

 ENTREVISTA AO DIRECTOR

Stanley  Tucci  e  Colin  Firth  son
dous  actores  excelentes.  Como
chegaron ao proxecto?
Primeiro  falamos  con  Stanley.  En-
viámoslle o guión e respondeu con
moito agarimo aos poucos días, al-
go moi gratificante. Logo, viu a miña
película anterior, Hinterland, e reuní-
monos para falar. Ao cabo dun intre,
puxo as cartas sobre a mesa e dixo:
“Estou interesado en participar nes-
te  proxecto.  Podemos  falar  sobre
quen vai  interpretar  ao outro? Non
adoito facer isto, pero Colin é o meu
mellor  amigo  e  podería  enviarlle  o
guión”.  Eu  díxenlle:  “Si,  por  favor.
Encántame  a  idea”.  E  el  respon-
deu: “Ben, porque llo enviei onte e
encantoulle”. 
a

A elección de Dick Pope como di-
rector  de  fotografía  foi  para  dar
sensación de familiaridade?
O meu primeiro traballo, cando me
graduei da escola de interpretación,
foi o filme Me and Orson Welles, de
Richard Linklater. Tiven un pequeno
papel, pero pasei cinco semanas na
Illa  de  Man gravando a película,  e
Dick estaba alí. Iso foi hai 12 anos.
Dick é impresionante a nivel  técni-
co, pero como demostra no seu tra-

ballo  con  Mike  Leigh,  é  moi  hábil
buscando  actuacións  desinhibidas.
Sabe onde pór  a cámara  para non
entorpecer a crueza das actuacións.
a

As  road  movies  son  pouco  co-
múns  no  cinema  británico,  pero
vostede xa fixo dúas. 
Non facemos moitas road movies en
Reino  Unido.  Creo que é por  dúas
razóns: primeiro, é un país pequeno
comparado con Estados Unidos; se-
gundo,  os coches  non son tan im-
portantes para nós. En xeral, non me
interesan moito as road movies, pero
a sensación de que os personaxes
están  a  facer  unha  viaxe  física  e
emocional,  a  sensación  de  propul-
sión, esa viaxe a través do espazo é
moi cinematográfica.  
a

Non é  habitual ensinar a atracción
e o amor de parellas gais adultas
cando están na cama.
Apostei por un ambiente íntimo, e en
varios  momentos  están  atrapados
nun espazo moi pequeno, en silen-
cio. Encontro fermoso ver dous cor-
pos tombados nunha cama, porque
implica unha gran confianza e sere-
nidade entre eles. E acentúa o drama
que viven, porque a súa vida está a
racharse.  Para  min  era  importante
mostrar  a unha parella  madura que
se sente cómoda na súa intimidade,
é algo que ten moita forza. Faime fe-
liz que unha historia LGTB triunfase
en  tantos  países;  ao  final,  é  unha
historia de amor entre dúas persoas,
independentemente do seu xénero.
a

Por que deixou o final aberto para
que o espectador decida?
Paréceme un acto de xenerosidade.
É  unha  maneira  de  convidar  o  es-
pectador  a  que  siga  pensando  na
historia que se lle contou. Encontro
positivo  e  inspirador  como  o  amor
permite aos protagonistas enfrontar-
se a un momento tan difícil. Pase o
que pase,  todo  estará  ben,  porque
se teñen o un ao outro.


