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Festival Cinéma du Réel 1995
Premio Louis Marcorelles

SINOPSE
a

Aínda que non fai moito que abriu
unha pequena casa de comidas na
zona industrial de Saint-Laurent-du-
Var,  preto  de  Niza,  Jihad  xa  tivo
que  despedir  algúns  empregados.
Os que quedan (os cociñeiros Fahid,
Toufik e Madanni; o repartidor Ma-
rouan e a telefonista, embaladora e
etiquetadora  Gisèle)  adáptanse  á
adversidade.

NOTAS DA DIRECTORA

Coûte que coûte é  un thriller  co-
mercial, unha película cuxo motor é
o diñeiro, unha historia actual e co-
tiá, dramática e cómica. Trata so-
bre  os  sentimentos  contra  os  que
nos enfrontamos todos os días para
seguir existindo. 

Na  oficina,  a  miúdo  predomina  a
desesperación, pero só hai que ir á
cociña  para  volver  ter  esperanza.
Ás  veces  a  desesperación  cambia
de  sitio,  porque  en  xeral  o  que
arranxa  a  oficina  (administración,
comercio) é un desastre na cociña
(produción)...  A  historia  avanza,
entre  as  boas  resolucións  de cada
noite e dura lei do mercado todas
as mañás. 

Para facer esta película elixín rodar
os "fins de mes". Durante seis meses
fun a Navigation Systèmes para fil-
mar  o  ritual  que  se  repite  cada
mes, no que todos se preguntan se-
cretamente "imos seguir o próximo
mes?". Como os provedores, os em-
pregados esperan ser pagados, sem-
pre  termina  por  chegar  un  mo-
mento onde o tema dos cartos non
perdoa. O final do mes espérase co-
mo reválida. Ese ritual que se temía
e esperaba ten lugar.  “Pagarase  a
semana que vén... Atoparemos no-
vos clientes, novos provedores, irá
mellor o próximo mes...”

Todo  o  mundo  apáñase,  atopa  as
palabras e as frases que proporcio-
nan unha ponte sobre o abismo, pe-
cha os ollos  para non ter  vertixe e

aférrase aos sentimentos: “Salvar a
empresa é salvarse a un mesmo.” A
verdade que esperabamos ao final
do mes,  non chega  a  pasar...  Me-
llor! O mes que vén, talvez sabere-
mos se gañamos ou perdemos a ba-
talla...  Uns guerrean, mentres  ou-
tros traballan... 

Filmei deliberadamente este nego-
cio coma un campo de trincheiras;
porque hoxe en día traballar é co-
mo loitar nunha guerra. Nunca qui-
xen  facer  unha  película  sobre  os
que gañan sistematicamente a gue-
rra de traballo, porque sería enco-
miar o capitalismo. Quería mostrar
que  é  o  que  o  capitalismo asume
como  vida.  Especialmente  para
aqueles (a maioría) que non forman
parte  das  elites  capitalistas  pero
que o toman como  a súa causa. 

Neste  local  industrial,  entre  as
cámaras frigoríficas apiadas e unha
oficina digna de Dashiell Hammett,
desenvolvíase ente os meus ollos un
drama universal, unha traxicomedia
laboral, sobre o que ás veces cóm-
pre facer para vivir neste mundo.

Encantoume  facer  esta  película.
Aínda que debo aclarar, non é unha
reportaxe  sobre  a  economía  das
PEMEs, nin un filme militante a fa-
vor ou en contra da libre empresa.
Eu non "trato  o  tema"  económico,
filmei a persoas que estaban a lidar
con iso, era o seu drama nese mo-
mento, a súa aventura. Iso é o que
me  interesaba.  Quería  facer  unha
película  que  capturase  en  imaxes
un retrato da vida. 

O que me gusta no documental é o
risco total do cinema: tratar de fa-
cer un filme sobre a vida directa-
mente,  sen  mediatizala.  Eu  estou
en contra  desa concepción tan de
moda  que  considera  que  os  do-
cumentais deben ter unha finalida-
de educativa ou de servizo público,
unha  concepción  que  condena  a
priori o seu interese cinematográfi-
co, metafórico. 

A miña ambición é chegar a filmar o
que me fai rir e chorar na vida dia-
ria. Coido que un filme que o acade
será estimulante. Para min iso é o
cine, sexa documental ou non.

O documental persegue a noción de
documento,  testemuño  e  proba.
Creo que é un malentendido. Para
min, un filme é unha metáfora. Tra-
tei  de filmar esta historia singular
como se deben filmar todas as his-
torias,  conxugando  a  realidade  co
drama. 

O meu enfoque era  máis ben res-
trictivo:  nin rodar en todas partes
nin  todo  o  tempo.  Importábame
ante todo decidir o que non ía fil-
mar  (períodos  e  espazos),  porque
coido que é a forma de expresar o
que non se ve. Isto é o que me le-
vou a elixir  rodar o final  de cada
mes nesta compañía como se fose
un campamento fortificado durante
seis meses. Pero coidado!!! Que fil-
memos moito non significa que ha-
xa un bo guión. 

Quero  dicir  que  eu  non  estaba  a
construír  o  guión  perseguindo  ou
provocando sucesos. Tratei de cap-
turar as pegadas da historia no tem-
po e no espazo que elixín para fil-
mar,  mesmo  as  máis  pequenas,  e
como resoaba esta historia nos que
a vivían. Cada segundo podería ser
unha escena que contaba a historia
que eu estaba a buscar. Eu rodaba,
aínda  que  pode  soar  pretencioso,
para  a  súa  posta  en  escena.  Esta
historia era a que eu supuxen cons-
tantemente, así que era algo meu.
A miña versión.  Se  lles  pedimos a
cada  un  dos  protagonistas  que  a
contasen á súa xeito,  obviamente
sería  diferente.  Jihad,  Fathi,  Tou-
fik, Madanni, Gisèle, Nicole, Marie-
Christine  e  Marwan  aceptáronme
como  narradora,  non  da  súa  his-
toria,  senón da historia na que se
atopaban. Filmar era contarlla aos
demais,  e  eu era  para  eles  a  pri-
meira deses demais. Así que se de-
batían entre o desexo de mostrar-
me e ocultarme a historia, entre o
amor que lles levaba e a ansiedade
que reprimían cada mañá para con-
tinuar. Non controlaban a miña mi-
rada tal e coma eu non tiña o con-
trol  dos acontecementos,  instalán-
dose  entre  nós  unha  especie  de
confianza mutua que nos  permitiu
interpretar o cortexo que ten lugar
entre o cineasta e o filmado. 

Mércores 20: NEGOCIADOR · Dir: Borja Cobeaga | Luns 25: MIMI · Dir. Claire Simon


