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A MORTE DE LUÍS XIV

FICHA TÉCNICA

La Mort de Louis XIV. Francia, España, 2016. Cor, 115 min. Xénero: Drama
histórico |  Dirección:  Albert Serra | Guión:  Albert Serra, Thierry Lounas |
Produción:  Thierry Lounas (Capricci Films, Andergraun Films, Rosa Filmes,
Bobi Lux) | Fotografía:  Jonathan Ricquebourg | Montaxe: A Ribas, A Serra, A
Tort |  Música:  Marc Verdaguer |  Intérpretes:  Jean-Pierre Léaud (Luis XIV),
Patrick d'Assumçao (Fagon), Marc Susini (Blouin), Bernard Belin (Maréchal)
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Agosto, 1715. Tras volver dun paseo,
Luís XIV sente unha forte dor na per-
na que lle obriga a gardar cama en
Versailles. Desganado e sen forzas, a
súa saúde debilítase progresivamen-
te. É o principio da lenta e dolorosa
agonía do monarca máis importante
de Francia,  durante a cal  terá que
organizar os preparativos da súa su-
cesión rodeado de fieis e  médicos.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

A morte de Luís XIV  non ía ser un
filme  senón  unha  instalación  no
Centro Pompidou. Que pasou?
Naceu como unha performance.  Ia-
mos instalala no vestíbulo do museo
e ía amosar ao monarca morrendo en
directo  durante  15  días,  pero  anu-
louse por problemas de orzamento. A
Léaud a  idea  de substituír  a  insta-
lación  por  unha  película  gustoulle
porque significou que non tería que
enfrontarse en directo aos especta-
dores. El é un actor que ten unha re-
lación íntima coa cámara, non co pú-
blico nin cos outros actores. Por iso
sempre bota da rodaxe a todo aquel
cuxa presencia non sexa  imprescin-
dible,  cousa  que doutra  banda non
me parece mal.

Jean-Pierre  Léaud  é  historia  viva
do cinema. Debe de ser intimidan-
te traballar con el. 
Non o é, porque Léaud non ten nada
de  divo.  É  un  actor  moi  singular.
Unha vez díxome que nunca, xamais,
traballara por diñeiro. E iso impac-
toume  porque  eu  sempre  pensara
que aos actores o diñeiro e a fama
lles encantan. Logo, durante a roda-
xe, el non foi particularmente obe-
diente comigo e iso gustoume. A xen-
te que me respecta non me gusta,
prefiro que sexan irrespetuosos. Des-
pois de todo hai momentos nas roda-
xes nos que non teño nin idea do que
estou a facer.

Como foi a súa relación no set?

Léaud  estaba  adoitado  a  traballar
cunha soa cámara e a relacionarse
de forma estreita con ela; pero eu
rodei  con  tres  cámaras,  de  modo
que se  sentía  confuso.  Iso  dálle  á
película  unha  complexidade  moi
particular. A súa cara reflicte unha
confusión  que  debe  ser  a  mesma
que sente alguén ao morrer,  espe-
cialmente alguén moi rico e podero-
so que se cre inmune ata á morte.

Ese é o tema esencial, non si?  
En efecto: o poder absoluto enfron-
tado á impotencia absoluta. A infi-
nitude  do  poder  contra  a  finitude
da  vida.  Nese  sentido,  a  película
pode verse como unha pequena vin-
ganza. A xente corrente a miúdo te-
mos a fantasía de matar os podero-
sos: os políticos, os banqueiros, os
militares.  Eu  permitinme o  pracer
de facer esa fantasía un pouco real.

A película desdramatiza por com-
pleto a idea da morte. 
Si, recrea a banalidade da morte en
si mesma. E iso é moi pouco común
porque as  películas  adoitan  envol-
ver a morte de drama e de trans-
cendencia,  pero calquera que vise
morrer a alguén sabe que iso é fal-
so. En realidade, un está vivo e de
súpeto  deixa  de  estalo.  Non  hai
epifanías. Ademais estou seguro de
que mesmo quen está a piques de
morrer  non  cre  que  vaia  morrer,
pensan que no último momento vai
pasar un milagre.

Deulle instrucións a Léaud de co-
mo afrontar o papel?
O meu sistema de traballo baséase
na  incomunicación  cos  actores  e,
mesmo ás veces, cos técnicos. Cada
un fai o seu traballo como pode. Eu
nunca  fago  ensaios,  rodo  con  tres
cámaras e non comento o persona-
xe cos actores. Deixo que cada un
interiorice o seu traballo con preci-
sión, con mentalidade aberta. Non
adoito  corrixir  demasiado  e  teño
moita fe no casting.

E sempre lle deu bo resultado?
Nas  guerras  moitas  veces  para  o
exército a fe é moito máis impor-
tante  que  os  efectivos  concretos.
Este tipo de confianza  dá segurida-

de  aos  actores  e  dálles  forza.  Esa
forza vólvese intensidade e a inten-
sidade na pantalla transfórmase en
fascinación para o espectador.

A película é moi pictórica. Coidou
moito os encadres e a luz.
Sempre hai un aspecto plástico que
me interesa un pouco, pero prepáro-
o antes do filme. Con todo, o que se
vai desenvolver máis durante a roda-
xe  déixoo  en  mans  dos  técnicos  e
non me meto demasiado. Busco máis
a inspiración dos actores.

É  a  primeira  vez  que  aborda  un
personaxe completamente real?
Casanova en Historia da miña morte
tamén era real, aínda que o mestu-
raba con Drácula, que era unha fic-
ción e todo era unha fantasía. Agora
cinguinme máis  á  historia.  Por  iso,
na  posta  en  escena  cómpre  tomar
decisións continuamente: podes dar-
lle  a sensación  de verdade estrita,
nos xestos, nos obxectos e na rela-
ción co espazo, ou darlle máis forza
á trama, ao diálogo ou ao sentimen-
tal. Neste caso, sendo fieis ao feito
histórico segundo os escritos, tenta-
mos recrealo co mínimo clixé posi-
ble, algo nada fácil.

A pesar da agonía do protagonista,
o filme ten humor e ironía abondo.
Forma parte do meu estilo. Gústame
mesturar o máis cru, o máis orgáni-
co,  co  máis  artificioso.  Pero  neste
filme a ironía introdúcese de forma
máis suave pola enfermidade.

Quedou satisfeito co resultado?
Bo, todos os pequenos defectos vou-
nos  corrixir  na  próxima película.  O
importante é ser  fiel  ao estilo dun
mesmo e na medida do posible, me-
llorar. Eu sempre sigo unhas constan-
tes de metodoloxía e de trazos esti-
lísticos moi evidentes.

En que medida cre que provoca ao
espectador? Moléstalle ser descrito
como clásico e accesible?  
Si. A min gústame facer cousas tolas
e ir ao límite, pero aquí esa actitude
excéntrica  simplemente  non  cabía.
Pero quedade tranquilos, porque se
queredes  tolemia,  a  miña  próxima
película deixaravos servidos. 
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