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La Fille Inconnue. Bélxica, 2016. Cor, 113 min. Xénero: Drama | Dirección e
guión:  Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne | Produción: J-P & L Dardenne,
Denis Freyd (Les Films du Fleuve) |  Fotografía:  Alain Marcoen |  Montaxe:
Marie-Hélène  Dozo |  Intérpretes:  Adèle  Haenel  (Jenny),  Olivier  Bonnaud
(Julien), Jérémie Renier (pain de Bryan), Louka Minnella (Bryan), Christelle
Cornil (nai de Bryan), Olivier Gourmet (Lambert), Pierre Sumkay (Lambert)

SINOPSE

Unha noite despois de pechar o seu
consultorio,  a  doutora  Jenny  Davin
escoita  o  timbre,  pero  decide  non
abrir. Ao día seguinte, descobre pola
policía que atoparon non lonxe de alí
unha moza morta, de orixe africana
e  sen  papeis.  Atormentada  por  un
profundo  sentimento  de  culpa,  Je-
nny decide levar a cabo a súa pro-
pia investigación sobre a misteriosa
paciente, asumindo así unha implica-
ción persoal no caso.
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A moza descoñecida é unha pelícu-
la rara. É cinema social pero tamén
unha historia de detectives. 
Luc:  Importounos  sobre  todo  a  súa
vertente social. Jenny séntese culpa-
ble porque non abriu a porta ao aca-
barse o seu horario de consulta. Né-
gase a quedarse de brazos cruzados,
e  ao  seu  ao  redor  non  atopa  máis
que indiferenza.  Se  non coidas  dos
demais, se non comprendes que sen
eles non podes vivir, estás perdido.
Os pacientes de Jenny son vítimas de
dificultades  como  a  destrución  da
cohesión  social.  Son  xente  que  foi
brutalmente excluída.

Ata que punto é o filme unha crí-
tica á destrución do estado do ben-
estar e a sanidade pública? 
Jean-Pierre:  Non  creo  que  poidas
contar unha historia realista ambien-
tada no mundo médico sen prestar
atención a iso. A privatización da sa-
nidade é perigosa porque converte a
boa parte da poboación en cidadáns
de segunda. Que os políticos promo-
van a contratación de seguros médi-
cos privados, que dean por feito que
a sanidade pública pode ser  defec-
tuosa mentres a privada funciona, é
desastroso. 

É inevitable interpretar tamén esta
historia como unha denuncia da ac-
titude de Europa cos inmigrantes.  
Jean-Pierre: Trátase diso. A descoñe-
cida do noso filme non existiría de
non ser pola actitude do continente.
É hora de reparar o noso tecido so-
cial;  de  facelo  antes  non  morrería
tanta xente.

Luc:  Todos os países deben asumir
responsabilidades por igual. A onda
de  extremismo  xenófobo  vai  en
contra  da idea mesma de Europa.
Non se pode ser europeo e negarlles
o dereito a asilo aos que o precisan.

Non cren que o cine social adoita
preocuparse máis de mandar men-
saxes que de contar historias?  
Luc:  É certo, e nós non ondeamos
pancartas  nin  facemos  discursos.
Ningún cineasta debe dicirlle ao pú-
blico o que ten que pensar, ou esta-
ría  a  facer  propaganda.  Os  nosos
filmes non son pratos precociñados.
Jean-Pierre:  O fácil  sería facer un
filme no que os europeos sexan ma-
los  e  os  inmigrantes  sexan  bos.  É
moito máis interesante expor cues-
tións morais complexas. A única for-
ma de facelo é pórse ao servizo da
historia e dos personaxes.

É casual que as súas dúas últimas
películas  teñan  a  mulleres  estoi-
cas enfrontadas á sociedade?  
Jean-Pierre: Gústanos  pensar  que
contribuímos  a  loitar  pola  libera-
ción das mulleres da tradicional do-
minación masculina, xa sexa no ám-
bito económico, relixioso ou domés-
tico. Decatámonos de que pór unha
muller no centro da historia auto-
maticamente a converte nun relato
sobre a marxinación. 
Luc: Creo que as mulleres son o fu-
turo.  Hai  unha  diferenza  entre  o
seu modo de reaccionar ante as in-
xustizas e o dos homes. Elas teñen
máis empatía e sentido da respon-
sabilidade,  e  esa  é  unha  actitude
que fai que a sociedade avance.

Como traballan cos actores?  
Jean-Pierre: Somos un pouco sádi-
cos. Vimos que chega un momento
nas rodaxes no que o actor empeza
a cansar, baixa a garda e déixase le-
var.  Gústanos  levalos  a  ese  punto
porque  é  entón  que  poden  pasar
cousas incribles fronte á cámara. 
Luc: Iso só pode suceder se o actor
é humilde. Hai intérpretes que tras
rodar tres  tomas deciden que non
van rodar máis porque xa fixeron o
seu traballo á perfección. É por iso
que se fai tanta película tan mala.

Xa llelo preguntaron mil veces: co-
mo fan para traballar xuntos?  
Luc:  É  unha  cuestión  de  química,
tense ou non se ten. Se un dos dous
non estivese, o outro non sería quen
de facer a película que quere facer.
Tanto el como eu precisamos o punto
de vista do outro, porque sen el sen-
timos que falta algo. Iso non quere
dicir  que  teñamos  puntos  de  vista
distintos e que cando eu digo branco
el di negro e ao final quedamos no
gris. Non é así. Xeralmente vemos as
cousas do mesmo xeito. Supoño que
é porque somos irmáns e crecemos
xuntos e temos a mesma historia fa-
miliar.  Non o  parece porque fisica-
mente somos dous humanos diferen-
ciados, pero a nivel creativo somos
unha soa persoa.

Recoñecen a bagaxe do documen-
tal no seu cinema de ficción?
Jean-Pierre: Sen dúbida.  Nos  nosos
anos como documentalistas traballa-
mos moito nas cidades, cos traballa-
dores, e desenvolvemos unha manei-
ra de contemplar o mundo que man-
tivemos nas nosas películas posterio-
res. Agora traballamos con actores e
manexamos a cámara doutro xeito,
pero máis aló  diso dedicámonos ao
mesmo que antes.

Adoitan rodar preto de onde viven.
Fano para poder estar en casa á ho-
ra da cea? 
Luc: Non sería un mal motivo. O cer-
to é que Seraing é unha cidade de
composición  moi  diversa,  chea  de
xente  vulnerable  que  afronta  todo
tipo  de  problemas.  Nela  atopamos
inspiración para moitísimas historias.

Non  pensaron  en  contar  historias
distintas?  
Luc: Non. Somos como traballadores
dun  xacemento  petrolífero.  Segui-
mos a escavar porque aínda non lle
sacamos todo o mollo ao cine social.

Que fan cando non fan películas?  
Jean-Pierre: Sempre estamos a pen-
sar no próximo personaxe e a próxi-
ma historia. Lemos xornais e escoita-
mos as noticias. Falamos, falamos, e
falamos.  Somos como voitres,  sem-
pre voando en círculos en busca da
nosa próxima vítima.
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