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21 NOITES CON PATTIE

FICHA TÉCNICA

21 nuits avec Pattie. Francia, 2015. Cor, 115 min. Xénero: Comedia dramá-
tica |  Dirección e guión:  Arnaud Larrieu, Jean-Marie Larrieu |  Produción:
Francis Boespflug, Bruno Pésery (Arena Films, Pyramide Productions) | Foto-
grafía: Yannick  Ressigeac  |  Montaxe:  Annette  Dutertre  |  Música: Nicolas
Repac  |  Intérpretes:  Isabelle Carré (Caroline), Karin Viard (Pattie), André
Dussollier (Jean), Sergi López (Manuel), Denis Lavant (André)
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Caroline  interrompe  as  súas  vaca-
cións para organizar o funeral da súa
nai, Isabelle, que faleceu repentina-
mente na súa casa dos Pireneos. Alí
traba amizade con Pattie, que coida
da casa da súa nai. Os preparativos
do  funeral  dan  un  xiro  inesperado
cando o cadáver desaparece miste-
riosamente.

ENTREVISTA AOS DIRECTORES

Como xurdiu este proxecto?
Jean-Marie: Ao  comezo  tiñamos  o
personaxe de Pattie, totalmente ins-
pirado por unha Pattie real que co-
ñecemos desde hai tempo, que vive
na vila onde rodamos e que fala coa
mesma  franqueza.  Daquela  a  idea
era facer  unha serie  de filmes sen
guión,  rodados  en  21  días,  que  se
chamaría  21 noites con Pattie. Pero
pronto comezamos a guionizar.
Arnaud: Cando non sabes que escri-
bir, pos unha voda ou un funeral para
xuntar  á xente. Pensamos en facer
un funeral, pero que o cadáver desa-
parecese para que a filla quedase.
Jean-Marie:  E que non chegariamos
ao funeral. A partir de aí, barallamos
distintas  hipóteses  sen  excluílas.  O
tema do  filme  non  era  tanto  quen
roubara o corpo, senón a relación de
Caroline co seu propio corpo, co seu
desexo. Queríamos facer porno coma
Alain Guiraudie ou Gaspar Noé, pero
o noso é verbal. Mesmo nos diverti-
mos cos códigos do xénero. Na pri-
meira  secuencia,  por  exemplo,  Ca-
roline,  que  vén  a  súa  defunta  nai,
chega a unha casa grande onde hai
unha  piscina  e  tres  homes  espidos
nela.

Tamén pode verse coma unha his-
toria de pantasmas...
Arnaud: Curiosamente, ao desapare-
cer o cadáver, a nai volve revivir a
través das historias e atrae a todos
no  seu  ronsel.  A pantasma  é  unha
proxección de Caroline que logo ad-

quire a súa independencia. 
Jean-Marie: Cada casa debe  ter  a
súa pantasma. Aquí asistimos ao na-
cemento dunha pantasma. 

Filmada  na  rexión  de  Aude,  21
noites con Pattie recupera a chi-
cha habitual do seu cinema.
Jean-Marie: O amor é un crime per-
fecto era máis contida e sofistica-
da.  Pattie é máis crúa. Máis rabe-
laisiana. Ou occitana.

Karin Viard repite por terceira vez
con vostedes, e volve ser sexual-
mente activa. 
Jean-Marie:  Non sabemos como lo-
gramos que volva caer na trampa.
A Karin encántalle interpretar este
tipo  de  papeis,  está  moi  cómoda
neles. Con todo, díxonos que a pri-
meira vez que leu o texto, aínda ru-
borizou. Frases como “teño a cona
tan húmida que precisaría todos os
ventos de España para secala” son
picantes de máis...

Rompen coa imaxe habitual de ti-
midez de Isabelle Carré para reve-
lar unha cara máis turbia...
Jean-Marie: O que ten moito méri-
to, sendo como é a muller do noso
produtor...  Gustábanos  que  tivese
un lado infantil e outro maduro, é
algo moi bonito de filmar. É a filla
natural  de  Sabine Azéma,  e  canto
máis rodabamos, máis viamos a Ca-
therine Deneuve de Belle de Jour.

Como entrou  André Dussollier no
seu universo?
Arnaud:  Entrou  por  primeira  vez
saíndo, xa que era quen ía facer de
parella  de  Sabine  Azéma  en Le
voyage aux Pyrénées.  Seguimos en
contacto, e foi el quen desbloqueou
o guión. Con el, o personaxe do es-
critor pode ser un impostor, un mi-
tómano, ou mesmo un necrófago. El
transmite  supostos  contraditorios
coa ollada e a voz, como se estivese
a tocar a batería. É de tolos. 

As historias de Pattie fomentan o
uso de planos secuencia, non si?
Jean-Marie: Si, gústannos os planos
secuencia  para  escenificar  os  dis-
cursos, influíunos Jean Eustache e A
nai e a puta, mesmo os Straub.

Arnaud: Non tes que ser anecdótico
cando se trata dunha moza que con-
ta porcalladas.  Cumpría despegarse
un chisco da realidade. Pasa o mes-
mo  coas  historias  de  Jean.  Cando
conta  a  súa  viaxe  de  Narbonne  a
Carcassonne, semella que está a vol-
ver do deserto. Aí pensamos en Mé-
lo, nos planos secuencia de Resnais.
É tan descritivo que fainos crer que
vimos a escena cos nosos ollos.

21 noites con Pattie roza o xénero
fantástico. Como sucedeu isto? 
Jean-Marie: Coma  Caroline,  temos
unha  visión  inocente  das  cousas.
Custa crer no mal se tentas evitalo.
Iso é o que nos di o noso psicanalista
suízo Antoine Jacourd, que leva dous
anos  supervisando  os  nosos  guións.
Estaba persuadido de que o leitmo-
tiv do guión era o cadáver que desa-
parece. De aí  chegamos á hipótese
da  necrofilia,  mesmo  necrofaxia.
Que sorpresa cando nos cualificaron
para todos os públicos. 
Arnaud: Tiñamos en mente a silueta
dun conto. Isabelle Carré de costas,
con saia e blusa branca, coma unha
rapaza perdida nun bosque. É a Ali-
cia de Lewis Carroll ou unha heroína
xaponesa. E esa lourez tan Belle de
Jour.  Todas  estas  referencias  non
eran conscientes, foron xurdindo se-
gundo pechabamos os encadres.

Que diferencias  hai  entre  Aude e
os  Pireneos?
Arnaud:  21  noites  con  Pattie é  un
filme  forestal,  non  montañoso.  Un
bosque de castiñeiras, non de piñei-
ros, cargado de mitos. É un lugar on-
de calquera que pase unha semana
volve coa cabeza chea de ideas es-
trañas. O bosque é o lugar onde todo
está  oculto,  onde  as  cousas  poden
xurdir e desaparecer de súpeto.
Jean-Marie: Non  vemos  as  cousas
pasar de lonxe. Por iso escollemos o
formato 1/33, que non xoga coa pro-
fundidade. Castans é a nosa vila de
adopción, mesmo máis cós Pireneos.
Cristaliza a  nosa infancia,  as  vaca-
cións que pasamos alí. Coñecemos a
moitas  persoas  que  procuraron  re-
fuxio  neste  lugar,  por  diversas  ra-
zóns, e de diferentes orixes sociais.
Vese na festa do 15 de agosto.
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