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The Broken Circle Breakdown. Bélxica, 2012. Cor, 112 min. Xénero: Drama
romántico | Dirección: Felix Van Groeningen | Guión: Carl Joos, Felix Van
Groeningen |  Produción: Dirk Impens (Topkapi Films) |  Fotografía:  Ruben
Impens |  Montaxe: Nico Leunen |  Música:  Bjorn Eriksson |  Intérpretes:
Veerle  Baetens  (Elise),  Johan  Heldenbergh  (Didier),  Nell  Cattrysse
(Maybelle), Geert Van Rampelberg (William), Nils de Caster (Jock)

PREMIOS
a

Festival Tribeca 2013
Mellor Guión, Mellor Actriz
Premios do Cine Europeo 2013
Mellor Actriz
Premios César 2013
Mellor Película Estranxeira 

SINOPSE
a

Elise  ten unha tenda de tatuaxes,
Didier toca o banjo nunha banda. É
amor a primeira vista, a pesar das
súas diferenzas. El fala, ela escoita.
El é ateo e un inxenuo romántico.
Ela ten unha cruz tatuada no pes-
cozo, e os pés no chan. A súa feli-
cidade  complétase  co  nacemento
da pequena Maybelle. Pero a nena
enferma aos seis anos.

NOTAS DO DIRECTOR

A orixe do proxecto
Alabama Monroe é unha adaptación
dunha  obra  de  teatro  de  Johan
Heldenbergh. Johan é amigo meu e
traballou  como actor  en  dúas  das
miñas  películas.  Quedei  pampo ao
ver a obra pola mestura de historia
persoal e música, así como o tema
(razón contra relixión). A Johan in-
terésalle moito a música e entusias-
mouse cando suxerín adaptala, aín-
da  que  preferiu  non  participar  na
escritura do guión. Recorrín a Carl
Joos, pero tivemos que tentalo un
par  de  veces  até  atopar  a  forma
idónea pola súa complexidade. 

As dificultades do proxecto
Preocupábame que o guión non al-
canzase  a  perfección  da  obra.  Un
par de veces mesmo dubidei se pa-
gaba a pena seguir. Non me vai moi-
to o drama romántico. Ademais, na
obra hai moitos monólogos, algo na-
da cinematográfico, e está constru-
ída a diferentes niveis. Tiña a im-
presión  de  que  nunca  conseguiría
adaptala. Pero ao final deixeime le-
var polas emocións. A obra conmo-
vérame  e  este  sentimento  fíxome
atopar a forma de facelo funcionar.
Tamén me pareceu que ao ser tan
difícil  de  adaptar,  a  película  sería
máis interesante, máis persoal. 

A estrutura
A estrutura naceu na sala de mon-
taxe. Desde o principio tiven a idea
de saltar a diferentes momentos da
vida de Didier e Elise, pero o con-
cepto  do  guión  era  diferente  da
montaxe final. É algo que me pasou
con todos os meus filmes. O monta-
dor Nico Leuden, con quen colaboro
desde hai moito, é un mago contan-
do historias. A miña formulación é
máis emocional e menos narrativa;
moitas cousas na pantalla non fun-
cionan como no papel e non queda
máis  remedio  que reformulalas  na
montaxe. É algo inevitable do meu
modo de facer cinema. 

Johan Heldenbergh como Didier
Nunca  pensei  noutro  actor  para  o
papel por unha sinxela razón: Johan
e Didier parécense moito. Gústalles
falar e non lles importa ser o centro
de atención. A visión agnóstica de
Didier é similar á de Johan. Pero o
teatro e o cine non son iguais. Nos
ensaios, Johan e eu exploramos ou-
tros aspectos do personaxe. Foi un
proceso  moi  interesante  que  nos
ensinou moitas cousas aos dous. 

Veerle Baetens no papel de Elise
Elise é un enigma. É forte e fráxil á
vez. Ama a vida, e ao mesmo tem-
po a vida faille dano. Tiven que mu-
dar algunhas características de Eli-
se,  que  seguía  sendo  un  misterio
ata que coñecín a Veerle nunha pro-
ba. A partir de entón, todo encai-
xou. Só Veerle podía interpretar  a
Elise, transmitir a súa forza. Veerle
é unha pitbull;  cando agarra algo,
non o solta. É unha perfeccionista
en todos os niveis. 

Nell Cattrysse como Maybelle
Atopamos a Nell, de só 5 anos, en-
tre unhas cen nenas. Ao comezo era
tímida, pero sabía escoitar e estaba
disposta a cooperar. Pedímoslle que
volvese para un par de ensaios,  e
cada  vez  melloraba.  Por  iso  deci-
dimos  escollela.  Non  nos  trabuca-
mos, todo encaixou ao ensaiar con
Johan e Veerle; namorouse no acto
dos seus “pais”. A miúdo, entre to-
ma e toma, non me ocupaba de di-
rixir a Nell,  facíano Johan e Veerle

porque eran máis próximos a ela.
Explicámoslle  todas  as  situacións
duras diante dos seus pais, e visitou
o hospital  infantil  con eles,  a súa
institutriz durante a rodaxe e unha
psicóloga infantil. A falta de prexuí-
zos de Nell fíxoo todo moi fácil. 

Bluegrass
Non é unha casualidade que Didier
e Elise toquen nun grupo de blue-
grass. Esta música forma parte ínte-
gra da historia e é a unión intrínse-
ca dos  temas da película,  como a
vida, a morte, o nacemento, Esta-
dos Unidos, a maternidade, a pater-
nidade,  a  procura  do  consolo...  A
música tamén é o que une á pare-
lla.  Esforzámonos  para  que  os  te-
mas atopasen o seu sitio no guión
de forma organizada e así conferir-
lles o maior impacto dramático po-
sible. En ocasións, a canción é na-
rrativa e axuda a contar a historia,
ou  mesmo  se  usa  como  elipse.
Noutras,  escollemos  unha  canción
porque suliña as emocións.
Ao  escribirmos  o  guión,  incluímos
algunhas cancións da obra, pero se-
gundo empecei a meterme no mun-
do do bluegrass, entraron outros te-
mas.  Bjorn  Eriksson  compuxo  as
cancións e a banda sonora. En moi-
tos  aspectos,  coñecer  a  Bjorn  foi
moi importante para o filme. É un
apaixonado do bluegrass desde que
tiña 16 anos, é un tío xenial. Non só
influíu  no  son,  tamén  na  imaxe.
Bjorn dirixiu as gravacións e guiou
as interpretacións  de Veerle e Jo-
han; ninguén os dobra, cántano to-
do eles. Bjorn toca a guitarra. 

As tatuaxes de Elise
As  tatuaxes  deseñounas  Emy  La
Perla, unha tatuadora de Bruxelas á
que entrevistei no proceso de docu-
mentación previo á rodaxe. Foi un
encontro  marabilloso,  aprendín
moito de tatuaxes e gustoume o seu
estilo,  así  que lle preguntei se lle
apetecía deseñar as da película. Fa-
lábase  de  tatuaxes  na  obra  de
teatro, pero no filme convertéronse
nun leitmotiv. Eran bonitos de máis
para non amosalos e darlles un pa-
pel na historia.

Luns 20: PARAÍSO: AMOR · Dir. Ulrich Seidl | Mércores 22: A VENUS DAS PELES · Dir. Roman Polanski


