
EROSKI -PARAÍSO
D I S P O Ñ I B L E  E N  D C P / B L U R A Y



Eva (Patricia de Lorenzo) e Antonio (Miguel de

Lira) coñecéronse na sala de festas Paraíso en

1989. Esa mesma noite, Eva quedou embarazada.

Pasados uns meses, casaron e tiveron unha filla:

Alejandra (Cris Iglesias).
 

Hoxe Alejandra medrou, prefire que lle chamen

Álex e soña con converterse en cineasta.

 

 

Despois de acabar os seus estudos en Barcelona

volve a casa para rodar un documental sobre a
vida dos seus pais.
 

Pero agora Eva e Antonio están divorciados,

levan anos sen verse e a antiga discoteca onde
se coñeceron é un supermercado Eroski.

EROSKI PARAÍSO
S I N O P S E



OS PROTAGONISTAS
Eva é unha muller traballadora de mediana idade, que

vive en Muros co seu pai, a quen ten que coidar e

atender porque padece alzheimer. Ela sempre quixo

fuxir da súa vila, vivir lonxe, vivir outra vida distinta.

Pero as circunstancias acabaron devolvéndoa a Muros.

Fala sempre en castelán, quizais por iso, por querer

sentirse doutra parte, pero tamén porque a xente da

vila coma ela sempre quixo diferenciarse de quen viña

das aldeas e da montaña. 

 

Toño naceu e criouse na aldea de Arcos, na zona máis

alta e interior de Mazaricos. Quixo ver mundo e

prosperar e marchou coa familia a outras cidades e a

outras latitudes. É unha persoa espontánea, vitalista,

nada reflexiva. Deixouse levar por onde a vida quixo

levalo e acabou ancorado nas Illas Canarias coma

unha creba. Volver a Muros e atopar de novo a Eva

para recordar aquel día no que se coñeceron, faille

cuestionarse algunhas cousas da súa vida e

preguntarse se non estará a tempo aínda de volver e

vivir ao seu xeito. 

 

Álex é unha rapaza de vintecinco anos que está

acabando de estudar cine en Barcelona e vai facer un

documental sobre os seus pais como traballo de fin de

estudos. Ela naceu en Muros, pero moi pequena xa

marchou cos seus pais e andou toda a vida dun lado

para outro. Para ela facer esta película, ademais de

descubrir a súa propia voz como cineasta, ten que

servir para recuperar unhas raíces culturais, afectivas e

familiares que lle axuden a atopar o seu sitio nun

mundo globalizado.

 

Eroski Paraíso conta a vida

da xente normal que vive en

lugares pequenos.
 



Eroski Paraíso naceu como unha obra de teatro creada pola compañía Chévere
(Premio Nacional de Teatro 2014) que agora, despois  dunha xira de varios anos por

España e de máis de 30.000 espectadores, os directores Jorge Coira e Xesús Ron
deciden converter en longametraxe. Nela nárrase a rodaxe dun documental que

Álex, unha nova cineasta, está filmando nun decorado onde se superpoñen a

antiga discoteca Paraíso e o actual supermercado Eroski. Este é o retrato dunha

xeración que o tiña todo ao alcance da man pero que camiñou pola vida coma se

recorrese o corredor dun supermercado.

 

Eroski Paraíso é unha metáfora viva da

transformación social que tivo lugar nos

últimos 35 anos en España.
 

O filme é unha comedia que explora a memoria colectiva, as voltas que dá a vida

e a transformación das relacións nunha comunidade pequena. Baséase en

historias reais que sucederon no Paraíso, unha famosa sala de festas de Muros
que pechou en 1990 e que, ao cabo dos anos foi convertida nun supermercado
Eroski. Un feito que, cambiando os nomes, se repetiu en infinidade de lugares de

España onde os cines, as salas de festa e outros espazos de socialización se

volveron espazos de consumo. Esta é tamén unha historia de desarraigo: a historia

de alguén que non parou en ningún sitio para volver ao mesmo punto de partida,

coma se tivese estado parada no mesmo lugar mentres todo se transformaba ao

seu redor. 

 

Máis de 3.000 espectadores en Galicia

A HISTORIA



NOTAS DE DIRECCIÓN

Cando cheguei a Santiago de Compostela a principios dos 90, sendo practicamente un

rapaz, o grupo Chévere estaba iniciando a súa carreira. Dende o principio, conectaron co

público polas súas propostas teatrais divertidas, atrevidas e irreverentes e eu tiven a

inmensa fortuna de coñecelos e aprender deles vendo os seus espectáculos e

participando nalgunhas das tolerías que se organizaban na sala na que residían: a Sala

Nasa.

 

Cos anos, o seu teatro foi medrando, madurando e na actualidade son unha das

compañías máis recoñecidas do país. Por iso, cando comezamos a falar da

posibilidade de adaptar a obra Eroski Paraíso, no primeiro no que pensamos foi en se

teríamos realmente algo que aportar ao trasladar a obra a outra linguaxe. A idea era

atractiva e xoguetona; ao fin e ao cabo, a obra trata sobre a rodaxe dun documental, de

forma que o cruce de linguaxes xa comezou sobre o escenario.

 

E foi ao comezar a concretar unha proposta base para a adatación, ao empezar a xogar

coa idea de poñer as cámaras no centro da narración -converténdose nunha

personaxe máis da historia- e ao imaxinar as posibilidades de xogar con elas en pantalla

partida… que comecei a entusiasmarme.

 

A partir de aí comezou un proceso moi gozoso no que, dende o inicio, se fixo obvia a

enorme xenerosidade dos Chévere, que non só non vían problemas ante das

necesidades da nova linguaxe, senón que as asumían coa conciencia de estar facendo

unha obra que, sen esconder a súa conexión co espectáculo teatral, acabaría aportando

un diálogo novo e diferente entre cine e teatro.

 

Jorge Coira



Eroski Paraíso
Comedia / Drama

75’ | HD | Cor | 2.16:1 | Galego, castelán

 

Dirección: Jorge Coira, Xesús Ron

Guión: Chévere

Dirección de produción: Gaspar Broullón, 

Patricia de Lorenzo

Direción de fotografía: Lucía C. Pan, Fidel Vázquez

Montaxe: Lucía Iglesias, Jorge Coira

Son: Juan Gay

Posprodución de imaxe: Alfonsin Digital LAB

Posprodución de son: Soundtroop, La Panificadora

Dirección de arte: Antonio Pereira, Chévere

Produción musical: Xavi Font

Pianista: Suso Alonso

 

Elenco: Patricia de Lorenzo, Miguel de Lira, 

Cris Iglesias, Luis Martínez, Fidel Vázquez

FICHA TÉCNICA CONTACTO
 

Chévere

981594996

info@grupochevere.eu

 

OlloVivo

634511754

gasparbroullon@ollovivo.com 

 

Desgarga fotografías

e materiais: AQUÍ

Unha produción de CHÉVERE e OLLOVIVO

facebook.com/eroskiparaiso

instagram.com/eroskiparaiso

youtube.com/eroskiparaiso

https://drive.google.com/open?id=1W0LTfwT2lS9_rf0uSJeN6dktSMcsb0az
https://drive.google.com/open?id=1W0LTfwT2lS9_rf0uSJeN6dktSMcsb0az

