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A ESMORGA
Título orixinal A esmorga Dirección Ignacio Vilar Guión Ignacio Vilar e Carlos 
Asorey, sobre a novela de Blanco Amor Ano 2014 Duración 111 min. Fotografía 
Diego Romero Suárez-Llanos Música Zeltia Montes Montaxe José M. G. Moyano 
Dirección de arte Ángel Amaro Son Xavier Souto Reparto Miguel de Lira, 
Karra Elejalde, Antonio Durán “Morris” Produtores Marina Fariñas e Ignacio Vilar 
Distribuidora Vía Láctea Filmes Sinopse Crónica tensa e intensa de vinte e catro 
horas na vida de tres homes, compañeiros de esmorga que, deixando un regueiro de 
destrución, de sexo equívoco e reprimido, van fechando portas tras si e guindando 
coas chaves, como para non querer volver, tal coma se adrede camiñaran cara 
á súa perdición Mestre Mateo 2014 (Mellor Actor para Antonio Durán “Morris“, 
Mellor Dirección Artística, Mellor Música Orixinal, Mellor Maquillaxe e Peiteado, 
Mellor Deseño de Vestiario) Goya 2015 (nomeado a Mellor Guión Adaptado)

MÁIS PROXECCIÓNS EN MAIO, MES DA LINGUA 2017

Luns 15 ás 20:00 h | Teatro Principal de Pontevedra
Psiconautas, os nenos esquecidos
Alberto Vázquez e Pedro Rivero, 2015, 76 min.

Luns 29 ás 20:00 h | Casa das Campás
Os días afogados
César Souto Vilanova e Luis Avilés Baquero, 2015, 87 min.



A esmorga publicouse en Bos Aires en abril de 1959. Foi prohibida en España. Escrita 
por Eduardo Blanco Amor, conta as vinte e catro horas de troula convertida en desfase 
de tres amigos. O director, Ignacio Vilar, era un dos miles de namorados da novela 
e levala ao cine era unha das súas teimas. Consciente do valor do libro no contexto 
cultural galego, sabedor de que un tropezo podía adquirir os tintes dun sacrilexio e 
axustándose milimetricamente ao relato orixinal, no 2014, por fin, roda o seu filme. 
O éxito acadado permitiu que A esmorga saíse da súa Galicia natal, chegando a salas de 
toda España. Sobre esta aventura, falamos con Ignacio Vilar, o seu director pero, sobre 
todo, máximo valedor.

Que ten A esmorga que crea esa identificación dos personaxes? Estivemos quince 
días pechados Antonio Durán “Morris” (Milhomes), Miguel de Lira (Cibrán), Karra 
Elejalde (o Bocas) e mais eu nunha residencia preto de Ourense para traballar, non ca-
danseu personaxe, senón a relación entre eles. Son fundamentais no filme, baseado na 
que para min é unha das novelas máis importantes da literatura universal, escrita por 
Eduardo Blanco Amor e prohibida durante o franquismo. Agora é unha das novelas 
máis lidas en Galicia, mais, por desgraza, pouco coñecida en España.

Outra versión da novela de Blanco Amor foi La parranda (Gonzalo Suárez, 1977) 
e, aínda que non ten moita semellanza con A esmorga, os seus protagonistas son 
grandes actores: José Sacristán, Antonio Ferrandis, José Luis Gómez. Estaba alto 
o nivel á hora de escoller actores? La parranda ten ben pouco que ver co meu filme. 
Está rodado en Asturias, en castelán, durante o verán... O meu filme rodouse desde 
dentro, en Ourense, nas rúas que sinala a novela. Afortunadamente é unha cidade que 
conservou moi ben o seu casco histórico.  O máis difícil foi captar a atmosfera da nove-
la: inverno, frío, chuvia... Nós conseguímolo. Sobre os actores, o que podo dicir é que o 
público di que bordan os personaxes.

Como remata un vasco interpretando o papel do Bocas? Para min é un dos grandes 
actores do noso  país. Vino nun filme dos noventa, La madre muerta ( Juanma Bajo 
Ulloa, 1993) e pensei nel porque é un personaxe que ten moito que ver co do Bocas. 
Procurei actores durante tres meses e non os atopaba nin fóra nin dentro de Galicia. 
Cando por fin os vin xuntos, entendín que eran eles tres. Agora sei que acertei.

O filme ten tres protagonistas, mais todos os personaxes teñen a súa historia. 
Como é posible crear unha vida con só tres frases? No cine non hai papeis pequenos. 
Fixen moitas probas con actores e actrices para cubrir eses papeis secundarios. E decá-
taste de que hai persoas que bordan un papel cunha frase soa. N’A esmorga isto é funda-

mental. Non sobra nada, todos os personaxes están aí para engrandecer a historia. Para
min, o cinema é emocionar. Marcas un camiño e  todo o equipo, técnico e artístico, 
pon da súa parte para chegar ao corazón de espectadoras e espectadores.

A atmosfera que se crea vai da man da luz perfecta e dunha banda sonora máis ca 
adecuada, como asumistes este reto? Dubidei moito, mesmo mudei o equipo técni-
co co que estaba traballando. Coñecín a Diego Romero, un director de fotografía que 
rodara no estranxeiro, pero que nunca traballara en España. Con el percorrín as rúas de 
Ourense, vimos filmes xuntos... Todo para conseguir esa luz que Blanco Amor marcaba 
na novela. Sobre a música, contactei con Zeltia Montes, que vive nos Ánxeles. Grazas 
ao Skype falamos moito, reflexionamos sobre a historia. A música é fundamental para 
crear emocións. A iso chégase traballando moito.

Agora estréase no resto de España, vaise manter a lingua orixinal? A estratexia era 
estrear en Galicia e, se triunfabamos, intentar ir a outras cidades. Estivemos quince 
semanas na carteleira, é moitísimo. E durante algunhas semanas, A esmorga foi o filme 
máis visto por copia en España. Agora imos estrear nos mellores cines de Madrid, País 
Vasco e Cataluña. Nalgunhas salas, farémolo en versión orixinal subtitulada. Pero hai 
un público que a vai ir ver só se está dobrada. Dobrámola, pero como en Galicia tamén 
falamos o castelán... Para min é unha mágoa, pérdese o 40 % da emoción.

Íache preguntar polas condicións climatolóxicas, mais xa me comentaron que 
non foron un problema... O ano pasado, ademais, houbo como oito cicloxéneses: o 
tempo ideal para rodar A esmorga. Choveu, ventou... Hai dous anos si que ía ser im-
posible rodar. Diciámolo durante a rodaxe, aí estaba Blanco Amor velando para que 
conseguísemos a luz da novela.

Con A esmorga conseguistes unha nominación aos Goya como Mellor Guión 
Adaptado, como vivistes esa noite? Sempre é bonito que a profesión che recoñeza o 
traballo. Pero o máis importante é que a xente vexa o filme. Ese é o mellor premio. Ade-
mais, nos Mestre Mateo, os premios que entrega a Academia Galega do Audiovisual, 
conseguimos 16 nominacións.

Esta entrevista realizouse antes da entrega dos premios Mestre Mateo. Finalmente, A 
esmorga conseguiu 6 galardóns e converteuse, xunta Os fenómenos (Alfonso Zarauza, 
2014), na gran triunfadora da noite.

Entrevista tirada de
http://experpento.com/ignacio-vilar-a-esmorga-y-el-periplo-de-rodar-una-obra-maestra/


