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A MIÑA FILLA, A MIÑA IRMÁ

FICHA TÉCNICA

Les cowboys. Francia, 2015. Cor, 114 min. Xénero: Drama, western | Direc-
ción:  Thomas Bidegain |  Guión:  Thomas Bidegain, Noé Debré | Produción:
Alain Attal (Les Productions du Trésor, La Fabrique Films, Lunanime) | Foto-
grafía: Arnaud  Potier  |  Montaxe:  Géraldine  Mangenot |  Música: Raphael
Haroche  |  Intérpretes:  François  Damiens  (Alain),  Finnegan Oldfield (Kid),
Agathe Dronne (Nicole), Ellora Torchia (Shazahna), Antoine Chappey (Charles)

SINOPSE
a

Unha gran pradaría, unha paisaxe de
western  nalgures  do leste  de Fran-
cia. Alain é un dos piares da comuni-
dade. Baila con Kelly, a súa filla de
16 anos, baixo a tenra mirada da súa
esposa  e  o  seu  fillo  Kid.  Pero  ese
mesmo día Kelly desaparece e a vida
familiar derrúbase. Alain sacrificarao
todo para atopar á súa filla, pondo
en risco o amor da súa familia e todo
o que posuía. Un mundo en conmo-
ción e unha angustiosa procura á que
arrastra ao seu fillo.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Como nace a idea do filme? Foi difí-
cil tratar o tema do yihadismo?
Primeiro pensei na forma da película
e  logo na  historia  que  ía  contar.  A
idea esencial era facer algo moderno
usando os códigos do western. Logo,
documentándome para  outro  filme,
lera  sobre  unha onda de yihadismo
que houbo tras a guerra de Iugosla-
via. Empecei a escribir con Noé De-
bré en 2011, e daquela a yihad era
algo  do  pasado,  dos  90.  Aínda  non
existía ISIS. Foi moi raro empezar a
ler  testemuños  de  pais  que  eran
iguais ás escenas escritas por nós.

É un filme valente á hora de tratar
os  problemas  da  multiculturalida-
de. Non temía que lle acusasen de
politicamente incorrecto?
Ao escribir debes tender ao incorrec-
to, a dicir o que ninguén ousa dicir.
No meu caso non pretendía falar da
yihad, senón das súas consecuencias,
do que lle ocorre á xente corrente. 

Por que escolleu o marco do wes-
tern para tratar estes problemas?
Por  varias  razóns.  Unha  é  que  os
westerns que máis nos gustan sem-
pre xiran en torno ao estado da na-
ción, aínda que o fan a través de his-
torias  que  ocorren  nunha  pequena
localidade,  con  poucos  personaxes,
pero  facilmente  identificables  no
mundo real. Así, a comunidade coun-
try é un microcosmos que representa
o mundo actual. Ademais, trátase un
problema moi  propio do cinema do
oeste:  a  dificultade  para  impartir
xustiza e impor a autoridade.

Con esa procura dun familiar cap-
turado por outra cultura, pénsase
pronto en Centauros do deserto. 
Foi unha influencia, pero tamén Río
Vermello de  Howard  Hawks,  con
John Wayne e Montgomery Clift. É
unha historia de pai e fillo e tamén
hai elipse; 15 anos pasan nun intre.
E  o  personaxe  de  Wayne  vólvese
moi obsesivo.

Desde  o  comezo  foi  a  idea  que
fose vostede o director? 
Así é. Teño unha cinefilia moi clási-
ca e este filme bebe desas referen-
cias. A ambición era saír do típico
cinema francés, sobre todo das ópe-
ras primas, nas que o usual é que
todo suceda nun café onde se dis-
cute quen namorou de quen.

Como abordou a película á hora de
dirixir?
Tiven  moita  sorte  como  guionista
porque traballei con grandes direc-
tores. Pero eu quería traballar con
actores,  esa  foi  a  razón  principal
pola que quería dirixir.  E foi  unha
gran experiencia. Outro motivo era
para crear un mundo e ver se fun-
ciona, porque o inventas todo.

Que  foi  o  máis  interesante  que
aprendeu dirixindo?
Ser guionista é un oficio e ser direc-
tor é un estado mental. O primeiro
faise con moita paciencia, dedican-
do moitas horas. Primeiro debes es-
truturar ben o libreto, e logo o se-
gredo está en reescribir unha e ou-
tra vez ata lograr o obxectivo. Pero
dirixir require unha  gran enerxía e
unha enorme capacidade  de  resis-
tencia. Desgasta moito, polo que un
ten  que  prepararse  para  unha  ca-
rreira de fondo. Non todo o mundo
naceu para iso. Aprendín moitísimo
sobre  min  mesmo,  porque  tomas
todas as decisións, e todas van dicir
algo sobre ti.

Alain  e  George,  dúas  xeracións
que buscan á súa filla, á súa irmá.
Con todo, Alain é inflexible, men-
tres que George é quen de adap-
tarse a unha nova cultura.
O fillo é máis listo. Nese sentido o
filme é moi optimista, porque pensa
que os nosos fillos serán máis listos 

ca nós porque é o que desexamos. O
pai sofre un choque entre culturas,
pensa  que  é  un  cowboy  e  que  os
musulmáns son os indios. George ten
discernimento, sabe diferenciar bos
e  malos,  non  ve  a  outras  civiliza-
cións  como  inimigos,  senón  como
persoas.

Durante a rodaxe na fronteira con
Paquistán tiveron lugar en París os
atentados de Charlie Hebdo. Como
viviron a situación desde alí?
Todo o equipo era francés, e pasaba-
mos o día escoitando a radio. Pero o
único que podiamos facer era conti-
nuar coa película:  o  cinema repre-
senta a realidade e tenta analizala a
través  do  filtro  da  ficción.  Logo  a
estrea coincidiu cos atentados do 13
de novembro, polo que falamos coa
distribuidora para ver que faciamos,
pero só había unha opción posible:
estrear.  Non  podiamos  deixar  que
Daesh nos derrotase.

Como recibiu o público a película
nese contexto?
Vin unha gran diferenza entre a xen-
te que viu o filme antes e despois
dos  atentados.  Era  unha  resposta
moi emocional, porque é certo que
os atentados de novembro deron un
eco moi real á situación. E a película
trata  problemáticas  moi  europeas,
que afectan tanto aos españois como
aos suecos ou aos franceses.

Hai un lixeiro ton positivo no filme.
Cre que Europa pode cambiar a súa
ollada?
Creo que Europa ten moito que dicir
en toda esta crise, nesta guerra. E
creo que disto pode saír algo mellor.
Espero que os proxectos para illarse
do mundo sexan só unha fase.

Que lle parece que lle cambiasen o
título ao seu filme en España?
Ás veces é boa idea cambiar os títu-
los. En Estados Unidos titularase co-
ma o orixinal, Les Cowboys, perfecto
para ese territorio, pois entenderán
que é un filme de vaqueiros, e que é
francés. En España e o norte de Eu-
ropa  quedou  como  A miña  filla,  a
miña irmá, que fai referencia ao te-
ma central da familia. Penso que é
outra porta de entrada á miña obra. 

Mércores 15: O PORVIR · Dir. Mia Hansen-Løve | Luns 13: CHEVALIER · Dir. Athina Rachel Tsangari


