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Elle. Francia,  2016.  Cor,  130  min.  Xénero:  Thriller  |  Dirección: Paul
Verhoeven  |  Guión:  David  Birke |  Produción:  S  Ben Saïd,  M  Merkt (SBS
Productions, Entre Chien et Loup) |  Fotografía: Stéphane Fontaine |  Mon-
taxe:  Job ter Burg |  Música: Anne Dudley |  Intérpretes:  Isabelle Huppert
(Michèle), Laurent Lafitte (Patrick), Anne Consigny (Anna), Charles Berling
(Richard), Virginie Efira (Rebecca), Judith Magre (Irène)
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SINOPSE

Michèle dirixe unha gran empresa de
videoxogos e manexa con man de fe-
rro os negocios  e a súa vida senti-
mental. A súa vida cambia para sem-
pre  cando  é  violada  por  un  miste-
rioso enmascarado na súa propia ca-
sa.  Pero  tralo  ataque,  Michèle  non
chama  á  policía  nin  derrama  unha
bágoa; só limpa o lugar dos feitos,
dáse un baño e trama unha vinganza.
Decidida e implacable, Michèle bus-
cará o seu agresor. 

ENTREVISTA AO DIRECTOR

De onde sacou a idea de adaptar a
novela de Philippe Djian?
A idea non foi miña, senón do produ-
tor Saïd Ben Saïd. El púxose en con-
tacto comigo e envioume a novela,
que lin e atopei moi interesante. Sa-
bía que tiñamos material para un fil-
me, pero tiña que atopar a forma de
facer miña a historia.

Como foi o proceso de adaptación?
Para min era moi importante reapro-
piarme da historia. Moitas cousas eli-
mináronse  en  conversas  con  David
Birke, que escribiu o guión america-
no. Nunca escribo o primeiro borra-
dor dun guión, prefiro que o faga un
verdadeiro  guionista.  Daquela  todo
estaba aínda aberto: as cousas foron
tomando  forma  aos  poucos,  como
unha escultura. A miña personalida-
de  como  director  íase  insinuando
gradualmente  na  historia.  O  story-
board  foi  tamén crucial  para  facer
miña a novela, proporcionando unha
tradución visual da acción.

Nun primeiro momento,  o plan era

rodar Elle nos Estados Unidos?
Si, desprazando a acción de París a
Boston ou Chicago, cun elenco ame-
ricano.  Pero  era  difícil,  tanto  no
plano artístico como no económico.
Decatámonos de que ningunha ac-
triz estadounidense aceptaría unha
película tan amoral. En cambio, Isa-
belle Huppert, a quen coñecera ao
comezo  do  proxecto,  tiña  moitas
ganas de facelo. Nunca podería fa-
cer este filme nos EUA con este ni-
vel de autenticidade. 

Este foi  o seu primeiro filme ro-
dado en Francia.
E  foi  todo  un  pracer,  porque  en
Francia hai un enorme respecto po-
lo cinema e os directores. Non hou-
bo ningún problema, agás unhas te-
rribles dores de cabeza provocadas
polo medo ao descoñecido, a mer-
gullarme nunha cultura e idioma di-
ferentes. Tras traballar 25 anos en
Holanda e 15 nos EUA, todo era no-
vo para min: os actores, o equipo,
as localizacións... E foi xenial, por-
que cando un se lanza ao descoñe-
cido, pasa a un estado de extrema
creatividade e inspiración. Sentín o
mesmo cando fun rodar Robocop en
Estados Unidos. 

Alterou por completo a mentalida-
de francesa da novela. Até as es-
cenas da cea son pura acción!
O  filme  céntrase  nas  interaccións
sociais dos personaxes máis que no
verdadeiro delito. Prepareime ven-
do películas francesas, pero quería
facer  algo  diferente,  con  tensión
constante. É a única forma de tra-
ballar que coñezo, rompendo repe-
tidamente a linealidade da historia.

E traballar con actores franceses?
Fabuloso. Non moi distinto a traba-
llar con outros actores. Na maioría
dos casos, non estaba familiarizado
cos  seus  traballos  previos,  escolli-
nos por instinto. Quería algo belo,
sedutor  e  non  demasiado  francés.
Creo que os filmei cun filtro ameri-
cano. Tivemos varias conversas e as
miñas instrucións eran moi básicas
(“menos movemento, depura isto”).
Por exemplo era fascinante ver a un
actor  xenial  coma  Charles  Berling

cambiando o seu estilo de actuación
en cada toma. E Isabelle non coñece
o medo,  nada é  un problema para
ela. Probará o que sexa, é realmente
valente.

E a  súa  escolla  de  Stéphane  Fon-
taine como director de fotografía?
Quería  unha  sensación  lixeira,  non
moi encadrada. Estudei varios traba-
llos franceses, e había algo diso en
Un profeta e  De óxido e óso, filmes
de  Audiard  con  Stéphane  Fontaine
como director de fotografía. Propu-
xen rodar con dúas cámaras, un mé-
todo que acababa de usar en Holan-
da con Tricked. Cada posta en esce-
na estaba planeada para ser rodada
con dúas cámaras,  a miúdo coloca-
das moi preto unha da outra para fa-
cilitar  a  continuidade,  polo  que  os
cortes en edición non eran tan evi-
dentes. Fixen tomas máis longas do
habitual, cunha cámara ao ombreiro.
Quería conseguir un aspecto casual,
como o de alguén mirando: a cámara
móvese case de xeito voyeurista.

Como a maioría das súas heroínas,
Michèle é unha muller forte, pero
resulta  inquietante  a súa  maneira
de reaccionar ante unha violación.
É unha historia, non a vida real, nin
unha visión filosófica da muller! Que
esta muller  en particular  reaccione
dese xeito non significa que todas as
mulleres deban facelo. Pero Michèle
faino. E o meu traballo consiste, por
riba de todo, en dirixir esta historia
da  forma  máis  real,  interesante  e
crible posible. Grazas especialmente
a Isabelle Huppert, que coa súa in-
crible interpretación consegue que a
actitude  do  seu  personaxe  resulte
totalmente convincente.

E grazas  tamén á  súa maneira  de
dirixir, sen dar explicacións.
Díxomo Isabelle  cando  viu  o  filme:
“O  máis  interesante  é  a  constante
ambigüidade”.  É  complicado  com-
prender a esta muller. Todo flutúa.
Xa o fixera en Desafío total median-
te a combinación de soño e realida-
de. Ao final, un non sabe que pensar.
É  confuso.  Gústame  manter  as  op-
cións abertas. Como na vida, nunca
sabes que se agocha tras un sorriso. 

Luns 13: A MIÑA FILLA, A MIÑA IRMÁ · Dir. T Bidegain | Mércores 15: O PORVIR · Dir. Mia Hansen-Løve


