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La loi du marché. Francia,  2015. Cor, 92 min. Xénero: Drama | Dirección:
Stéphane Brizé |  Guión:  Stéphane Brizé, Olivier Gorce |  Produción: Philip
Boëfard, Christophe Rossignon (Arte France Cinéma, Nord-Ouest Productions)
|  Fotografía: Eric  Dumont  |  Montaxe:  Anne Klotz |  Intérpretes:  Vincent
Lindon  (Thierry),  Yves  Ory  (asesor  laboral),  Karine  De  Mirbeck  (muller),
Matthieu Schaller (fillo), Xavier Mathieu (sindicalista), Noël Mairot (profesor)

PREMIOS
a

Festival de Cannes 2015
Mellor Actor
Premios César 2015
Mellor Actor

SINOPSE

Thierry é un home de 51 anos que,
tras 18 meses desempregado, atopa
traballo  como  garda  de  seguridade
nun supermercado, o que lle permite
polo menos cubrir as necesidades bá-
sicas  da  súa  familia.  Todo  marcha
ben ata que lle propoñen algo tur-
bio: espiar aos seus colegas. Esta di-
fícil situación converterase nun dile-
ma moral: pódese aceptar calquera
cousa para manter o traballo? 

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Que lle levou a facer este filme?
As  ganas  de dar  voz á  humanidade
dun home fronte á brutalidade dun
sistema. Decidín enfocar a miña cá-
mara cara a un tipo dereito e hones-
to  que,  desgraciadamente,  se  ve
marxinado  e  debe  experimentar  a
súa  propia  humanidade.  A cuestión
de partida era:  podemos facer cal-
quera cousa por un emprego, por un
contrato indefinido?

Que parte  de investigación houbo
detrás do guión?
Escribín  o  guión  con Olivier  Gorce,
ao que coñezo desde hai tempo, pe-
ro co que nunca colaborara antes. A
súa análise e a súa mirada á temá-
tica social e política son sumamente
pertinentes. Foi o compañeiro ideal
para este proxecto. Alimentabamos a
nosa inspiración con todo o que nos
chegaba  dos  medios  de  comunica-
ción e da vida cotiá. Tamén tiñamos
a necesidade de coñecer ben todas
as situacións que íamos mostrar, en
particular a do traballo no supermer-
cado. Pasei meses alí e fixen unhas
prácticas  de  axente  de seguridade.
Vincent Lindon tamén quedou alí un
tempo  para  ver  como  funcionaba,
escoitar, comprender a maneira físi-
ca en que deambulan. Tamén acudín
en varias ocasións a realizar  cursos
de formación do paro, sobre temas
como  os  currículos  ou  a entrevista

de traballo, para capturar esa reali-
dade,  ver  como se  constrúen esas
situacións,  coñecer  o  camiño  que
efectúa alguén que busca emprego
desde hai 15 meses. Era unha nece-
sidade,  porque non podo transfor-
mar a realidade para que se amolde
á miña vontade de guionista.

Evita caer no maniqueísmo. 
O que me interesa é o realismo. A
realidade  está  chea  de  matices,
non  hai  unha  oposición  maniquea
entre o ben e o mal. Hai xente que
fai  moito  dano  e  que,  con  todo,
teñen cara  de ser  bos  tipos,  e ao
revés.  N'A lei  do mercado,  agás  o
director do supermercado, todos os
personaxes  atópanse  mergullados
nun  sistema  e  aceptan  ocupar  un
lugar nel  pero non o fan por mal-
dade; fano sen ter  a mínima con-
ciencia  da  violencia  que  iso  pode
provocar na persoa que está enfron-
te. Todo isto ten que ver coa ética
persoal  e  o  lugar  que  aceptamos
ocupar no noso mundo. Podemos di-
cir: “non soportaría ocupar un lugar
que vai procrear brutalidade e vai
triturar ao meu próximo”. Pero te-
mos os medios económicos para fa-
celo? É unha cuestión aterradora.

A duración das secuencias é unha
decisión de partida  ou se  tomou
durante a rodaxe?
É unha intención que tiñamos desde
que escribimos o guión. Sabía que
as secuencias ían durar en ocasións
cinco minutos ou máis, e como mí-
nimo tres. É algo que fixen todo o
tempo e que me levou a exporme á
dinámica da narración e por tanto a
crear  elipses.  Para  permitirme  to-
marme o  meu  tempo  nas  secuen-
cias, estaba obrigado, e isto non foi
en absoluto doloroso, a cortar e pa-
sar dunha situación a outra de for-
ma  radical,  sen  transición,  para
crear unha dinámica e para manter
alentado ao espectador.

Por que rodeou a Vincent Lindon
de actores non profesionais?
Apetecíame crear un efecto de rea-
lidade e tiña a impresión de que ía
resultar máis poderoso con iso que
se veñen chamando actores non pro

fesionais. Estas persoas tiñan a van-
taxe sobre  Vincent de coñecer moi
ben o seu traballo e os mecanismos
profesionais en xogo en cada escena,
mentres que Vincent tiña a vantaxe
de ser  un actor profesional.  Tiña o
equilibrio xusto entre a ficción e os
elementos da realidade que alimen-
tan continuamente a ficción, sempre
coa idea de levar a Vincent a zonas
da interpretación que aínda non ti-
vese explorado.

Como atopan o seu lugar a técnica
e a imaxe nese tipo de dispositivo?
En primeiro lugar, decidín contratar
un director de fotografía que se de-
dicase unicamente aos documentais.
Quería que estivese afeito ser total-
mente  autónomo  cos  encadres  e  a
luz.  Traballei  con  Eric  Dumont,  un
mozo de apenas 30 anos que nunca
rodara unha ficción. Describíalle con
suma precisión a escena e el a enca-
draba. Convertíase no xestor da se-
cuencia; segundo que encadre esco-
llía, dáballe un sentido ou outro. In-
teresábame  o  punto  de  vista  de
Thierry, el está no centro do relato,
e  as  súas  reaccións.  Por  iso,  a  cá-
mara queda con el  a pesar  de non
ser  a  persoa  que  anima  a  escena.
Filmo como o boxeador que encaixa
os golpes sen preocuparse excesiva-
mente polo que os dá. De feito, es-
collín o cinemascope porque en oca-
sións tiña a necesidade de que en-
trase máis ou menos claramente no
cadro o que ocorre á beira ou diante
de Thierry.

Considera  que se  trata dunha pe-
lícula política?
“Política”  no  sentido  de “organiza-
ción da sociedade”, si.  Thierry é a
consecuencia mecánica do enrique-
cemento duns accionistas invisibles:
non o botan porque traballa mal, se-
nón  porque  algúns  queren  gañar
máis diñeiro. É a cara das cifras de
paro que oímos a diario nas noticias;
non  son  máis  que  dúas  liñas,  pero
detrás  escóndense  auténticos  dra-
mas.  Pero tampouco debiamos per-
dernos na noción de miserabilismo. A
película simplemente expón o lugar
dun  home normal  nun  sistema que
hai tempo que non é normal.
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