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Dheepan. Francia, 2015. Cor, 114 min. Xénero: Drama | Dirección: Jacques
Audiard | Guión: Jacques Audiard, Thomas Bidegain, Noé Debré |  Produ-
ción: Martine  Cassinelli  (Why  Not  Productions,  Page  114)  |  Fotografía:
Éponine Momenceau |  Montaxe:  Juliette Welfling |  Música: Nicolas Jaar |
Intérpretes:  Antonythasan  Jesuthasan  (Dheepan),  Srinivasan  Kalieaswari
(Yalini), Claudine Vinasithamby (Illayaal), Vincent Rottiers (Brahim)

PREMIOS
a

Festival de Cannes 2015
Mellor Película

SINOPSE

Un home foxe da guerra civil en Sri
Lanka e, para conseguir que Francia
lle  conceda  o  dereito  de  asilo,  fai
pasar pola súa familia a unha muller
e a unha nena que foxen tamén do
país. Unha vez en chan francés, ato-
pa traballo como conserxe nun edifi-
cio situado nun barrio problemático
das aforas. A pesar de que non falan
francés,  adáptanse progresivamente
ao seu novo país.

ENTREVISTA: JACQUES AUDIARD
E THOMAS BIDEGAIN

De onde vén a idea de Dheepan?
Jacques: Foi  cousa  de  Noé  Debré,
que veu un día coa historia dos támi-
les fuxindo do conflito en Sri Lanka.
Unha comunidade que está en guerra
e ninguén nunca nos mostrou nada!
Que sabiamos do conflito támil? Noé
ensinounos  un  documental  da  BBC,
No Fire Zone, que está ás veces no
límite da violencia, pero que explica
a peculiaridade do conflito: as forzas
do goberno crearon “zonas libres de
fogo” nas que se refuxiou o pobo tá-
mil. Despois, a área foi bombardea-
da e os últimos indicios de resisten-
cia foron reducidos.

O  título  é  Dheepan,  pero  toda  a
falsa familia é a protagonista. Eran
conscientes de que serían tan im-
portantes para a historia?
Thomas: En  De óxido e  óso e  n'Un
Profeta, o tema da película xa está
reflectido, mesmo inconscientemen-
te, xa na primeira secuencia. 
Jacques: Pero non se entende como
obxectivo  ata  que  se  expón.  Unha
familia falsa é o que vemos aquí, pe-
ro o  obxectivo  é ver como se  con-
verte nunha verdadeira. Eu creo que
ao comezo do proxecto non eramos
conscientes deste obxectivo. Con to-
do, segundo avanzabamos fíxose evi-
dente,  e  na  rodaxe  seguiu  fortale-
céndose. Son personaxes que non se
aman. El era un guerreiro e ela unha

civil. Os rebeldes eran o que máis
desprezaban os civís. Ás veces pen-
so que é realmente unha comedia
sobre volver casar. 
Thomas: Lembro os debates sobre a
necesidade deste prólogo.
Jacques: Houbo  varias  versións  da
montaxe  onde  non  se  mostraba  a
procura do neno, pero non nos con-
vencían.  Había  que  ter  paciencia
para describir a mentira, a falsida-
de, que sería a clave do filme.

Cal  foi  a  achega dos actores e a
súa experiencia vital á historia?
Jacques: Eu dubidaba se facer a pe-
lícula, cría que podería ser moi pa-
recida a Un profeta. O decisivo pa-
ra min foi ver aos actores, con eles
atopei o que buscaba ao principio:
facer un filme de xénero con acto-
res estranxeiros. Tiven longas con-
versas co tres actores e chegamos á
conclusión  de  que  a  película  non
podería basearse só na ficción.
Thomas: Creo que é a obra sobre-
saliente de Shoba que mantén esta
tensión, con esa unidade formal.
Jacques: Shoba  non  era  un  actor,
non fala o idioma, e era un pouco el
mesmo. O que me mostrou nos en-
saios foi unha especie de encanto,
así como a indiferenza, dentro dun
corpo maltreito.  Pero vin que tiña
que atopar algo máis, que o perso-
naxe non era el. Dheepan era dife-
rente, máis relaxado, cunha mirada
distinta.
Thomas: Kali era xa actriz.
Jacques: Nunca fixera unha pelícu-
la, vén do teatro e traballa nunha
compañía de Chennai.  Ela pregun-
tábame  onde  estaba  o  personaxe
nese momento do  filme,  algo  que
non precisaba Shoba. Kali tiña unha
forza  interpretativa  que  resultaba
moi diferente segundo a conciencia
que tiña da escena. Dunha escena a
outra, mesmo fisicamente, non era
a mesma persoa. É unha gran sedu-
tora, ofrece moitos rexistros.

Os  actores  leran  o  guión,  pero
entendían que terían que encher
os personaxes de realidade?
Jacques:  Shoba  e  Kali  entenderon
moi ben en que dirección ía evolu-

cionar a película. O máis importante
para min era ver a carga erótica nas
escenas entre Rottiers e Kali. Eu es-
taba moi interesado por que o filme
proxectase  ese  desexo.  De  súpeto
xurdiu algo que iluminaba a historia.

Yalini dálle a Dheepan o que perde-
ra: un propósito na vida.
Thomas: Este foi un dos poucos ob-
xectivos persoais definidos no guión:
ela quere ir a Londres. 
Jacques: O interesante é que Dhee-
pan, que impuxo a súa vontade aos
outros, está a ceder ao desexo dela.
Thomas: A historia de amor no guión
era  menos  clara  que  na  película.
Houbo un desexo emerxente  dunha
reconciliación, pero non foi o motor
da historia.
Jacques: Por  iso  decidín  entrar  na
aventura. Era algo que tiña que de-
senvolverse na rodaxe. Esta é a pri-
meira vez que vimos que algo falta-
ba no guión. Todos din que a película
é moi persoal. En realidade, durante
toda a rodaxe, houbo unha mestura
de medo e excitación.

Como influíron na película a rodaxe
en Coudraie e o descubrimento dos
actores?
Jacques: O  que  buscamos  durante
moito tempo para a cidade era unha
escenografía  particular.  Esta  posta
en  escena  era  moi  importante  no
guión, totalmente necesaria, a idea
da “zona libre de fogo”. Pero as ori-
xinais xa non existen. Na súa maior
parte  foron  demolidas.  Atopamos
Coudraie,  en Poissy.  Esta paisaxe é
case desértica, pero a colaboración
dos habitantes foi clave no desenvol-
vemento do filme. Con todo, segue a
ser unha decoración moi directa.

E  o  feito  de  cambiar  unha  gran
parte do equipo técnico habitual?
Jacques:  O cinema aínda serve para
experimentar  con  cousas.  Tes  rela-
cións diferentes coa xente. Despois
de cambiar a unha chea de xente no
set,  fíxome  pensar  que  tiña  razón
nalgúns  temas.  Pero  unha  vez  alí,
nunha contorna totalmente nova, na
que todos eramos igual de estraños,
puidemos levar a cabo a rodaxe con
éxito.
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