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SINOPSE
a

Unha parella nova, Romeo e Juliette, 
loita por superar a enfermidade do 
seu  fillo,  Adam.  Dous  namorados 
despreocupados,  nada  preparados 
para a guerra, sorprenderanse ante 
a  súa  capacidade  de  loita  e  de 
converterse en heroes ao seu pesar.

ENTREVISTA Á DIRECTORA

Custa clasificar a película como 
comedia ou drama. 
Si,  a  min  tamén:  non  me  parece 
unha  comedia  dramática  nin  un 
drama ou melodrama. Coa distancia 
que  dá  o  tempo,  Jérémie  e  eu 
pensamos  que  só  é  unha  película 
física,  intensa.  Ao  principio  quería 
facer un filme de acción, un bélico 
ou un western, como indica o título: 
o encontro de dous mozos que viven 
unha aventura de verdade.

Esta  é  a  historia  dun  neno 
enfermo, pero sobre todo a da 
parella que se enfronta á proba.
Quería  mostrar  a  unha  parella 
actual. Gustábame que el limpase a 
casa e coidase de Adam mentres ela 
vai traballar. Quería estar conectada 
á  miña  xeración,  falar  do  que 
coñezo, do que vivo.
A estrutura en flashback responde a 
que  a  película  trata  sobre  todo  a 
historia da parella ante a proba que 
atravesa. Aproveitarme do suspense 
sobre a curación de Adam tería sido 
secuestrar ao espectador. 

É un filme autobiográfico?
A  película  é  autobiográfica  no 
sentido de que Jérémie e eu tivemos 
un  fillo  que  enfermou gravemente, 
pero non relata a nosa historia.

Como foi a escritura do guión a 
partir do drama vivido?
Declaración de guerra converte unha 
vivencia  triste  en  algo  positivo.  O 
filme estivo xestándose moito tempo 
no  meu  interior  ata  que  entendín 
que chegara o momento de facela.
Mentres loitabamos contra a doenza 
do  noso  fillo,  escribín  un diario.  A 
partir deste material, sacamos unha 
estrutura,  un  pouco  como  se 
adaptásemos  para  a  gran  pantalla 
un  intercambio  de  cartas.  O  gran 
reto foi afastarse dos feitos, pasar á 
ficción.  Pero  conseguímolo  porque 
tiñamos  un  obxectivo:  desfacernos 
do malo para compartir o bo.
a

O hospital está moi presente.
Estaba  empeñada  en  facer  unha 
película moi ancorada na realidade. 
Non quería rodar nun estudio, senón 
nun hospital de verdade; non quería 
figurantes,  senón  persoal  sanitario 
de verdade. Puxémonos en contacto 
cos hospitais para explicarlles o que 
queriamos con moita antelación. 
a

Como foi rodar nun hospital?
A preparación previa foi  minuciosa. 
Buscamos os sitios con máis luz no 
Instituto Gustave Roussy. Sabiamos 
de  antemán  onde  iamos  rodar  e 
aínda  que  houbo  imprevistos,  non 
foi nada do outro mundo. Porén, no 
hospital  Necker  o  plan  de  rodaxe 
facíase o mesmo día, en función das 
urxencias.  Queriamos ser discretos, 
rodamos  cunha  cámara  fotográfica 
Canon  e  con  luz  natural.  Ninguén 
sospeitou que rodabamos un filme. 
Planificamos a posta en escena para 
conseguir  o  mellor  rendemento  da 
cámara. Ao principio pensei en rodar 
cámara  en  man,  pero  acabamos 
traballando  cun  trípode.  Os  únicos 
planos rodados en 35 mm son os do 
final  porque  son a  cámara lenta  e 
quería  que  saísen  ben,  algo  moito 
máis difícil cunha cámara de fotos.

O son deixa claro o seu desexo 
de ancorar o filme na realidade.
Si,  é  son  directo,  e  nas  mesturas 
coidámonos de non 'limpalo' moito. 
Fóra  dalgúns  intres  musicais  en 
estéreo,  o  son  é  mono  para 
centrarnos na historia.
a

Como  fixo  para  dosificar  os 
diferentes saltos de humor?
Foi  unha  montaxe  complicadísima. 
Atopabámonos  ante  un  material 
nada fácil de domar. Foi cuestión de 
instinto  e  de  dosificación  sutil,  un 
pouco  como  facer  encaixe  de 
bolillos. Unha soa escena ou mesmo 
un plano podían desequilibralo todo. 
O filme tiña forza, pero o equilibrio 
era moi fráxil. O esencial foi integrar 
escenas divertidas sen que o relato 
perdese  tensión.  Pauline  Gaillard  é 
unha montadora moi intelixente, coa 
que teño unha gran complicidade.
a

Non lle preocupaba pasarse coa 
música ou os sentimentos?
Sigo a miña intuición. Facer cinema 
é unha diversión, xogamos a fabricar 
algo.  É  difícil,  mesmo  angustioso, 
pero non grave. Pásoo ben e fago o 
que me apetece. Ao ser actriz antes 
que  realizadora,  se  cadra  sinto  o 
lado lúdico con máis forza. 
a

Por  que  decidiu  interpretar  a 
súa propia historia con Elkaïm?
Non me apetecía  nada  encarnar  a 
Juliette, era un papel moi próximo e 
moi  emocional.  Temía  ser  mala 
actriz  e  impúdica  á  vez.  Non  me 
preocupaba  que  Jérémie  fixese  de 
Romeo,  aínda  que  tamén  fose  un 
personaxe próximo a el,  porque  ía 
dirixilo eu, e porque é un gran actor. 
Pero  a  quen  pór  diante  del?  Era 
complicado. Mesmo pensei en que el 
tampouco traballase no filme. Como 
seguía sen atopar a ninguén, acabei 
por interpretar eu a Juliette,  era o 
máis sinxelo.
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