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Primavera de 1999. Camille, de 15 
anos,  e  Sullivan,  de  19,  viven  un 
amor  apaixonado,  pero  el  partirá 
para  Sudamérica,  deixando  a  Ca-
mille dolorida e desesperada. Anos 
máis  tarde,  Camille,  que  forma 
unha sólida parella con Lorenz, vol-
verá atoparse con Sullivan.

NOTAS DA DIRECTORA

Empecei  a  pensar  en  Un amor de 
xuventude xusto  despois  de  rodar 
Todo está  perdoado. Os personaxes 
e a historia estaban xa no seu sitio, 
pero non sentía o ánimo de tratar o 
tema. Entón, despois de  O pai dos 
meus  fillos,  a  historia  impúxose. 
Precisei pasar páxina respecto da fi-
gura  do pai  e  facer  unha  película 
que falase sobre o que foi para min 
a parte central e definitoria da mi-
ña adolescencia, a que me fixo ser 
quen  son.  Pero  sobre  todo,  pare-
cíame que esta historia podería ser 
universal. Iso animoume a escribila. 
a

Un amor de xuventude é, aos meus 
ollos, a última parte dunha especie 
de triloxía que se formou esponta-
neamente.  As  miñas  tres  películas 
teñen varios  temas en común:  su-
pervivencia despois dun proceso de 
loito ou unha separación, o paso do 
tempo, a forza dos sentimentos, a 
soidade e o destino. E tamén a per-
severanza,  aprendendo  a  ser  un 
mesmo e a ser libre. Acabo de ler 
unha frase  de  Proust  nun libro  de 
Annie Ernaux: “Aí onde a vida nos 
encerra, a intelixencia perfora unha 
saída”.

Ademais, os  meus tres filmes expo-
ñen  certas  contradicións,  e  soste-
ñen que estas son esenciais; non só 
son unha parte da vida, senón que 
talvez tamén lle dean sentido. Así, 
Sullivan parece  estar namorado  de

Camille, e aínda así marcha; Cami-
lle está 'de loito' e non o está; unha 
paixón, a arquitectura, o traballo, e 
entón coñecer a Lorenz libérana da 
súa pena e a súa obsesión, e con to-
do esta emancipación trae de volta 
a Sullivan. Finalmente, ama a dous 
homes  e  atopa  unha  especie  de 
equilibrio nese desequilibrio. 

Non sei pintar, pero sei que o cine-
ma a cotío ten cousas en común coa 
pintura: expresar o invisible a tra-
vés de imaxes, tentar atopar ou re-
inventar  unha  presenza  singular  e 
ausente.  Establecer  un  ton,  unha 
cor, un movemento; facer algo defi-
nitivo daquilo que é efémero. Pero 
o específico de facer cinema é, por 
exemplo, a escolla dun actor, unha 
liña de diálogo, un marco, un corte, 
ou a lonxitude dunha toma; é espe-
cialmente  o  resultado,  sentir  que 
algo  foi  encarnado;  este  é  o  ele-
mento que me provoca máis pracer, 
algo  que  é  idealmente  catártico, 
para un mesmo e para os demais. 

Finalmente, o que me deu o tempo 
de escribir  foi  a historia:  gústame 
que me conten historias e contalas. 
Creo  que a  ficción  pode  acadar  a 
verdade, xa que a ficción é a procu-
ra da propia linguaxe. 

A miña avoa, que non viu aínda a 
película,  escribiume  recentemente 
unha carta citando a Kierkegaard de 
memoria:  “A vida  só  pode  enten-
derse  cara  atrás,  pero  debe  ser 
vivida cara adiante”. É exactamen-
te iso o que quixen dicir, e facer, 
neste filme.

ENTREVISTA Á  DIRECTORA
Qu

Os seus filmes parecen moi auto-
biográficos.
Si, sono, pero se tivese a posibili-
dade  de escoller,  non  faría  filmes 
autobiográficos,  falaría  de  moitas 
outras cousas. Faría películas sobre 
cousas  que  conmoverían  pero  que 
están máis lonxe de min. Talvez iso 
é  o  que  teño  en  común  con  Eric 
Rohmer, co  que se  me  compara  a

miúdo. El dicía: “Eu filmo o que co-
ñezo”.  Só  podo  gravar  cousas  que 
me son moi próximas.

Como atopou a Lola Créton?
Estaba a ver a televisión e puxeron 
Barbaazul, un filme no que ela tra-
ballaba, e foi xusto alí. Sorprendeu-
me non só o seu talento senón a súa 
sinxeleza. O habitual é que os acto-
res abusen dos xestos. Ela ademais 
tiña esa inocencia que buscaba.

Camille sálvase grazas á arquitec-
tura:  unha  metáfora  da  súa  re-
construción?
Non  é  tanto  unha  metáfora  nese 
sentido, como un substituto do ci-
nema. Quería reflectir o momento 
no que descubrín a miña vocación. 
O cine ten moitos puntos en común 
coa arquitectura:  é un traballo en 
equipo no que te enfrontas a cues-
tións  prácticas  e  engloba todas  as 
artes. Tamén é verdade que Camille 
constrúese a si mesma. O que máis 
me  interesaba  era  mostrar  que 
unha experiencia amorosa dolorosa 
pode facerte crecer como persoa.

Que intencións visuais tiña?
Buscaba a transparencia, a ausencia 
de efectos: iluminamos o menos po-
sible, o que non quere dicir que non 
se ilumine, porque é a miúdo bas-
tante sofisticado para os interiores. 
O  que  me  emociona  no  cinema é 
sentir a luz verdadeira. En canto ao 
guion técnico, non hai ningunha fór-
mula establecida; todo responde á 
lóxica  das  escenas,  o  ritmo  e  a 
musicalidade.

Chama a atención a súa utilización 
da música.
A música  case  sempre  provén  dos 
propios personaxes, que son os que 
a escoitan. Para min é moi impor-
tante que a música non sexa exte-
rior senón que proceda da escena. 
Hai unha diferenza fundamental en-
tre a música imposta sobre o filme 
desde o exterior para producir emo-
cións, e a que vén de dentro; a di-
ferenza  está  na  relación  tan  dis-
tinta que se crea co espectador. 
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