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A VIDA DE ADÈLE

FICHA TÉCNICA

La vie d'Adèle -  Chapitre 1 & 2. Francia,  2013. Cor,  180 min. Xénero: 
Drama  |  Dirección: Abdellatif  Kechiche  |  Guión: Abdellatif  Kechiche, 
Ghalya Lacroix |  Produción: Laurence Clerc,  Olivier Théry-Lapiney  (Wild 
Bunch, Quat'sous Films,  France 2 Cinema) |  Fotografía:  Sofian El  Fani | 
Montaxe: G Lacroix, A Lastera, J-M Lengelle, C Toubkis | Intérpretes:  Léa 
Seydoux (Emma), Adèle Exarchopoulos (Adèle), Jeremie Laheurte (Thomas), 
Mona Walravens (Lise), Aurélien Recoing (pai), Catherine Salée (nai)

PREMIOS
a

Festival de Cannes 2013
Palma de Ouro, Premio FIPRESCI
Premios César 2013
Mellor Actriz Revelación
Premios Independent Spirit 2013
Mellor Película Estranxeira

SINOPSE
a

Adèle, de 15, sabe que o normal é 
saír  con  mozos,  pero  ten  dúbidas 
sobre a súa sexualidade. A súa vida 
cambiará para sempre cando coñe-
za e namore de Emma, unha moza 
de  pelo  azul  que  lle  descubrirá  o 
que é o desexo e o camiño cara á 
madurez.  Adèle crecerá, buscarase 
a si mesma, perderase e atoparase.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Por que decidiu adaptar a novela 
gráfica  O azul  é unha cor cálida 
de Julie Maroh?
O filme é unha adaptación moi libre 
da banda deseñada. Foi unha com-
binación da súa lectura e dun pro-
xecto que eu tiña en mente desde 
había tempo sobre a carreira dunha 
profesora  apaixonada  polo  teatro. 
Cando dirixín A fuxidía ou como es-
quivar  o  amor,  coñecín  a  moitos 
mestres e conmoveume a forma en 
que vivían  a  súa  vocación.  Quería 
falar  dun  personaxe  feminino  que 
transmitise  o  entusiasmo  pola  súa 
profesión, e asumise as consecuen-
cias  do  seu  traballo  na  súa  vida 
privada, pero o meu guión non che-
gou a bo término. Entón descubrín 
o cómic, que é a historia do amor 
absoluto entre dúas mulleres e da 
carreira da máis nova por ser profe-
sora, e decidín ligar os proxectos.

Como escolleu ás dúas actrices?
Primeiro coñecín a Léa Seydoux, e 
para min foi decisivo ver a súa con-
ciencia social, o seu compromiso co 
mundo  que  a  rodea.  Tamén  ten 
unha esencia moi árabe, unha for-
ma de aceptar as vicisitudes da vida 
entre nómade e nostálxica que nós 
chamamos “mektoub”. 
A Adèle Exarchopoulos coñecina nun 

Casting, elixina no mesmo intre en 
que a vin. Vina comer tarta de li-
món e pola súa forma de mastigar 
souben  que  era  ela.  O  seu  rostro 
provocábame  todo  tipo  de  senti-
mentos e sensacións.  Cambieille  o 
nome do personaxe de Clementine 
a  Adèle  para  manter  o  seu  nome 
real, e así que a actriz se fusionase 
co personaxe, e eu con ela.

Por que escolleu tratar esta rela-
ción sen incidir no tema gai?
Non  tiña  nada  militante  que  dicir 
sobre  a  homosexualidade.  Sentía 
que se trataba máis dunha historia 
de parella, e así a rodei.

Aínda así as escenas sexuais están 
a ser polémicas. Como as rodou?
Tentei filmar o que me parecía fer-
moso. Rodamos as escenas de sexo 
como se fosen pinturas ou escultu-
ras.  Pasamos  moito  tempo  ilumi-
nándoas, e logo a coreografía inna-
ta dos corpos encargouse do resto 
de xeito natural. Tiñan que ser es-
teticamente  fermosas  e  manter  a 
dimensión sexual.  Probamos varias 
cousas e debatemos moito, pero ao 
final non importa a teoría, o real e 
o práctico é moito máis intuitivo.

Canto tempo investiu? É certo que 
se rodaron 750 horas de metraxe?
Investín dous anos, a rodaxe durou 
catro meses e medio, pero non se 
rodaron 750 horas, quizais unha ter-
ceira parte si. Non me gusta cortar 
as escenas, algúns actores críspanse 
coa claqueta. É por iso que hai moi-
tas horas rodadas, porque non  apa-
go  a  cámara.  Teño  unha  versión 
máis  longa,  de  220  minutos,  que 
talvez  estrearei  máis  adiante  en 
DVD, porque para estreala en salas 
non podía durar máis de tres horas.

A  película  esteticamente  é  moi 
meticulosa. En case todos os pla-
nos está presente a cor azul.
É certo que había unha vontade es-
tética  máis  desenvolvida  que  nos 
meus outros filmes.  Tratei de har-
monizar as cores cun azul dominan-
te pero non cheguei até o punto de 
incluílo en todos os planos.

Esfórzase en acadar o naturalismo 
nas interpretacións.
Era importante que o expresado po-
las imaxes fose natural, mesmo ha-
bendo  sempre  un  proceso  de  fa-
bricación,  este  debía  ser  o  menor 
posible. É un proceso de ver o preto 
que se pode chegar á verdade dun 
personaxe, aínda sabendo que non 
se pode renunciar á interpretación.

Isto  pode  verse  nas  escenas  de 
grupo, onde a interacción parece 
resultado da improvisación. 
Nestas secuencias o texto está es-
crito con moita precisión, pero ten-
to  que  non  haxa  un  ritmo  prede-
finido,  e  adoito  buscar  ese  ritmo 
mentres  rodamos  xa  que  fáiseme 
difícil  atopalo  durante  a  escritura 
do guión. Cando estou a rodar teño 
que liberarme da máxima de que o 
guión debe respectarse por riba de 
todo, prefiro avanzar, estar aberto 
a outras cousas e non ficar bloquea-
do no escrito. Todo está aberto, o 
guión desaparece e a escritura con-
tinúa  mentres  se  grava.  Síntome 
moi cómodo con este tipo de esce-
nas en movemento, os actores com-
penétranse mellor dese xeito e iso 
entusiásmame.  

Como viviu a reacción en Cannes 
á película?
Cando  a  terminei  estaba  moi  in-
merso no traballo e non me parei a 
pensar  en  como  ía  recibirse.  Pre-
pareime para defendela ante posi-
bles ataques, aínda que nunca pen-
sei que os ataques serían internos. 
Toda esa polémica fixo que non pui-
dese vivir con tanto pracer e ple-
nitude o recoñecemento que tivo a 
película. En calquera caso, o éxito 
e os  premios que cultivou o filme 
foron un gran apoio moral para min.

Que lle aportou esta película?
Non me deu ningunha resposta. Pola 
contra, fixo que se multiplicasen as 
miñas  preguntas  sobre  o  principio 
feminino. Teño a sensación de que 
talvez algún día o descubrirei. Gus-
taríame  seguir  contando  capítulos 
da vida de Adèle,  pero  aínda  non 
sei que vai suceder despois.

Luns 7: A NOITE DE ENFRONTE · Dir. R. Ruiz | Mércores 9: O DESCOÑECIDO DO LAGO · Dir. A. Guiraudie


