
Radiografías
Sesión do 21 de xaneiro de 2015                                                                                         a

DOUS DÍAS, UNHA NOITE

FICHA TÉCNICA

Deux jours, une nuit. Bélxica, Francia, 2014. Cor, 95 min. Xénero: Drama 
social | Dirección e guión: Jean-Pierre & Luc Dardenne | Produción: Jean-
Pierre & Luc Dardenne, Denis Freyd   (Les Films du Fleuve, Archipel 35) | 
Fotografía:  Alain  Marcoen |  Montaxe: Marie-Hélène  Dozo |  Intérpretes: 
Marion Cotillard (Sandra), Fabrizio Rongione (Manu), Pili  Groyne (Estelle), 
Catherine Salée (Juliette), Simon Caudry (Maxime), Batiste Sornin (Dumont)
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Sandra dispón só dunha fin de se-
mana para ir ver aos seus colegas e 
convencelos de que renuncien á súa 
paga  extraordinaria  para  que  ela 
poida  conservar  o  seu  traballo.  O 
seu marido acompañaraa nesta pro-
cura contrarreloxo para apoiala.

ENTREVISTA AOS DIRECTORES

En que circunstancias naceu a pe-
lícula?
Luc: No marco da crise económica e 
social  que  atravesa  Europa  neste 
momento.  Levabamos  un  tempo 
pensando  en facer  un  filme  sobre 
un traballador a piques de ser des-
pedido  co  acordo  da  maioría  dos 
seus  compañeiros  desde  que  en 
1998, en Peugeot Francia, un equi-
po deu a súa aprobación para des-
pedir a un dos seus cuxa continua-
ción lles impedía obter unha prima 
á produción.  Dous días, unha noite 
naceu por fin cando creamos a pa-
rella  que  forman  Sandra  e  Manu, 
unidos ante a adversidade. 
Jean-Pierre: O  que  nos  interesaba 
era amosar a alguén excluído por-
que  se  lle  considera  feble,  pouco 
produtivo. O filme é unha homena-
xe a esta traballadora que recupera 
a autoestima grazas á loita que em-
prende co seu marido. 
Luc: Sandra non debía parecer unha 
vítima que estigmatiza e denuncia 
aos compañeiros que votaron contra 
ela. Non é a loita dunha pobre mo-
za contra uns porcos!

Non xulgan a ningún dos seus per-
sonaxes.
Luc:  Os  traballadores  están  obri-
gados a competir todo o tempo en-
tre eles. Non se trata de distinguir 
entre bos e malos,  de poñerse  de 
lado duns ou doutros. Non nos inte-
resa analizar o mundo desa forma.
Jean-Pierre: Todos os compañeiros

de Sandra teñen as súas razóns para 
dicirlle si ou non. Unha cousa está 
clara: a prima non é un luxo para 
eles.  Cómprelles  ese  diñeiro  para 
pagar ao aluguer, as facturas... San-
dra compréndeo porque ela tamén 
atravesa as mesmas dificultades fi-
nanceiras.

Pero eses  compañeiros  descartan 
pórse en folga ou rexeitar o acor-
do proposto polo xefe.  
Jean-Pierre: Escollemos deliberada-
mente  unha  pequena  empresa  na 
que o número de empregados non é 
abondo para ter representación sin-
dical. Se a película contase a loita 
contra un inimigo recoñecible, sería 
totalmente diferente... Pero a falta 
de reacción colectiva, o feito de es-
tar  en  contra  dese  voto  denota  a 
falta de solidariedade que vivimos 
hoxe en día.

Sandra  forma  unha  familia  unida 
co seu marido e os seus fillos, algo 
pouco habitual no seu cine.
Luc: Sandra, que deixara de crer en 
si mesma, saca forzas do seu matri-
monio. Manu ama profundamente á 
súa muller, loita contra a depresión 
que sofre e axúdaa a non ter medo.

Despois de Cécile de France en O 
neno da bicicleta Marion Cotillard 
é a nova estrela coa que traballan.
Luc:  Coñecemos  a  Marion  cando 
producimos  De óxido e óso de Jac-
ques Audiard, que se rodou en par-
te en Bélxica. Cando a vimos saír do 
ascensor  co  seu  bebé  en  brazos 
quedamos  engaiolados.  De  regreso 
a Liexa, non deixamos de falar de-
la, do seu rostro, do seu ollar...
Jean-Pierre:  Contratar  unha  actriz 
tan coñecida era un reto engadido 
para nós. Foi unha experiencia úni-
ca. Sabiamos nós, e ela tamén, que 
tiña que deixar de lado a súa imaxe 
de estrela non só de cinema, senón 
tamén  da  moda  e  o  luxo.  Marion 
soubo  encontrar  un  novo  corpo  e 
unha nova cara para este filme. 
Luc:  Nunca fachendeou do seu es-
tatus  de  estrela.  Traballamos  nun 
clima de confianza mutua que nos 
permitiu probalo todo. Hai algo en 
Marion que é moi misterioso. Cando 

interpreta,  o  seu  personaxe  pode 
estar  moi  lonxe  pero  ao  mesmo 
tempo ben presente.
Jean-Pierre:  Nós  estamos  abertos 
aos cambios, ás propostas, e Marion 
fixo varias moi boas. Gústanos que 
os  actores  propoñan cambios  pero 
durante a rodaxe non improvisamos

Como traballan cos actores logo?
Jean-Pierre:  Durante un mes, fixe-
mos  ensaios  filmados  con  eles.  E 
antes,  durante  dous  meses,  Luc  e 
mais  eu  preparamos  a  rodaxe  nos 
lugares onde se desenvolve, filman-
do coa nosa cámara de vídeo. 
Luc: É  preciso  realizar  esta  etapa 
de ensaios antes de rodar para ato-
par os ritmos axeitados e tamén pa-
ra crear un clima de confianza ab-
soluta cos actores e atreverse a fa-
cer as cousas máis sinxelas. 
Jean-Pierre:  Rodamos  respectando 
a continuidade. É importante tanto 
para  nós  como para os  actores.  O 
camiño que percorre Sandra é tanto 
físico como mental e era fundamen-
tal para Marion, Fabrizio e o resto 
realizalo seguindo unha cronoloxía.

O seu filme suxire que a solidarie-
dade obreira é posible, a pesar de 
que o sistema capitalista está de-
señado para evitar a unión entre 
os traballadores. De verdade cren?
Jean-Pierre: Nós fixemos unha fic-
ción e na ficción podes soñar. Oxalá 
esta ficción sirva para modificar un 
pouco a realidade. Pero é certo que 
a  solidariedade na época actual  é 
algo case utópico. A xente sofre un 
gran medo social porque están en-
debedados, e iso fai que pensen ex-
clusivamente en si mesmos. Pensar 
nos  demais  converteuse  nunha 
cuestión moral.

E  vostedes.  os  cineastas.  poden 
cambiar algo?
Jean-Pierre: O  cinema  pode  cam-
biar a mirada. Un espectador pode 
entrar nunha sala e saír sendo ou-
tro, pero para iso as películas non 
poden ser de mármore, senón flexi-
bles para deixar sitio ao espectador 
e  que  tome as  súas  propias  deci-
sións. Demasiados autores de cine-
ma social eríxense en xuíces.

Luns 26:  THE FAKE · Dir. Yeong Sae-ho | Mércores 28: NAI E FILLO · Dir. Calin Peter Netzer


