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Frances  Ha. Estados  Unidos,  2012.  B&N,  86  min.  Xénero:  Comedia
dramática |  Dirección: Noah Baumbach  |  Guión:  Noah Baumbach, Greta
Gerwig | Produción: N Baumbach, S Rudin, R Teixeira, L Yacoub (Scott Rudin
Productions) |  Fotografía:  Sam Levy |  Montaxe: Jennifer Lame |  Música:
George Drakoulias |  Intérpretes:  Greta Gerwig (Frances), Mickey Sumner
(Sophie), Michael Esper (Dan),  Adam Driver (Lev),  Michael Zegen (Benji),
Charlotte d’Amboise (Colleen), Grace Gummer (Rachel) 

SINOPSE
a

Frances  vive  en  Nova  York,  aínda
que  non  ten  un  apartamento.
Frances é aprendiz nunha compañía
de danza, aínda que non é realmen-
te unha bailarina. Frances ten unha
mellor amiga chamada Sophie, pero
agora mesmo non se falan. Frances
quere moito máis do que ten, pero
aprecia a vida con inexplicable ale-
gría e despreocupación. 

ENTREVISTA A GRETA GERWIG E
NOAH BAUMBACH

Que é o que máis lles impacta de
Nova York, escenario fundamental
de Frances Ha?
Greta: Eu non crecín en Nova York,
pero sempre quixen vivir aquí. En-
cántame o ritmo de vida desta cida-
de; o transporte público, andar, ob-
servar á xente, as construcións ver-
ticais da cidade. Nunca me desbor-
da, máis ben éncheme de enerxía.
Noah: Eu crecín en Brooklyn, pero
cando Greta fala da súa infancia e
da  imaxe  que  tiña  de  Manhattan,
fágome unha idea de como sentía.
Aínda me emociona o feito de vivir
aquí.  Hai  unha especie de enerxía
nesta cidade que estimula as men-
tes  creativas.  Desde  logo,  eu  sín-
toa.  Acumulei  toda  unha  serie  de
recordos de rúas e momentos diver-
sos na miña vida. De aí sempre saco
ideas; é como atoparse cun amigo.

As dificultades de  Frances reflic-
ten a fraxilidade da vida dun artis-
ta en Nova York. 
Greta: Nova York é sobre todo unha
cidade cara, esa é a parte máis hu-
millante para os artistas que viven
nela.  Pero  como  contorna  é  real-
mente  incrible,  aquí  tes  acceso  a
arte, música e películas fabulosas,
a un prezo baixo ou mesmo gratis.
Noah: A xente aínda pode apañarse
para vivir aí, pero non resulta tan
acolledora como o era antes, e iso
é unha mágoa. O filme é un reflexo
do noso amor pola cidade, pero  re-
coñece que pode ser un lugar fatí-
dico para quen non ten diñeiro.

Frances atravesa unha crise exis-
tencial no filme, ou talvez a con-
torna non é a axeitada para ela?
Greta: Dalgún xeito, está a deixar
atrás a súa mocidade. Eu diría que,
máis que unha crise, é a constata-
ción de que esa é a súa vida, e non
se parece á versión idealizada que
tiña con 21 anos.  Requírese moito
valor para dar ese salto a calquera
idade, e logo tes que seguir facén-
doo toda a túa vida: axustar a túa
realidade e as túas fantasías. Se ca-
dra os 27 son esa idade crítica. Can-
do  es  novo  non  podes  imaxinar  o
que significa deixar de ser novo.
Noah: Por outra banda, ela séntese
moitísimo maior do que é en reali-
dade.  A xente  alcanza  unha  certa
idade na que se preocupa por non
ter conseguido algo importante aín-
da.  Aos  27,  asáltanche  as  dúbidas
cando a historia que te montaches
na  túa mente  non  se  corresponde
coa túa vida. Pero, ao mesmo tem-
po, aínda tes moitas opcións.

Greta, custoulle moito interpretar
un personaxe tan cómico e caóti-
co  e  facer  que  fose  auténtico  e
natural?
Greta: Frances  Ha foi  unha  expe-
riencia interpretativa moi física, da
cabeza aos pés. Aínda que as emo-
cións e as palabras tiñan o seu pe-
so, eu tiña a impresión de que era
moi importante cómo se sentía ela
fisicamente. Fixemos moitas tomas
e dedicamos moito tempo a tentar
incluír  o  maior  número posible  de
matices e detalles. Cada escena era
unha viaxe cara a unha interpreta-
ción máis polifacética e matizada.
Niso consiste o estilo de dirección
de Noah: faino con paciencia e con-
fianza e sen intelectualizar a cues-
tión innecesariamente, e logo guía-
te tamén nos pequenos detalles.
Noah: Iso é algo que me encanta de
Greta como actriz. Realmente mé-
tese na pel do personaxe. Ademais,
ela é tan divertida! Nunca tes a im-
presión de que se estea a burlar do
personaxe  ou  comentando  a  súa
personalidade.

Por que filmar en branco e negro?
Noah: Ao  principio,  simplemente
quería facer un filme en branco e
negro. A moitos niveis, a historia é
moi contemporánea e Frances é un
personaxe moi moderno. O tema do
branco  e  negro  contrasta  con  esa
modernidade, engadindo unha sen-
sación  de  nostalxia,  dándolle  un
aire novo e antigo á vez. Pareceu-
me o máis acertado para este mate-
rial. Ademais, ambos pensamos que
era  un  look  moi  axeitado  para
Frances: ela vive nunha loita cons-
tante e toma decisións difíciles na
súa vida, o que lle dá un certo aire
de heroína. Queriamos que a pelí-
cula  tivese  algo  de grandeza,  que
fose  bela  e  cinematográfica,  e  a
fotografía  vai  nesa  liña.  Tamén  a
música que usamos é grandilocuen-
te,  romántica  e  evocadora.  Pare-
ceunos perfecta para unha historia
intimista,  aínda  que  nun  contexto
máis grande as dificultades de Fran-
ces son universais.

Hai  algunha  relación  co  Manha-
ttan de Woody Allen?
Noah: É imposible rodar unha pelí-
cula  en  branco  e  negro  en  Nova
York e non pensar en Manhattan. A
fotografía dese filme é tan fermosa
que, ao facer as probas de cámara,
propuxémonos facer a nosa propia
versión do que fixeron Allen e o seu
xefe  de  fotografía  Gordon  Willis,
que é un branco e negro máis sati-
nado,  algo  diferente,  máis román-
tico que o forte contraste do bran-
co  e  negro  do  Touro  salvaxe de
Scorsese.  Woody  Allen  influíume
moitísimo na miña infancia.  Fun á
mesma escola que el,  lin todas as
súas  obras  humorísticas  e  fun  ver
todas as súas películas varias veces.
Dalgunha maneira, xa nin sequera o
teño presente como unha influencia
concreta.  Está  na  auga  que bebe-
mos. Simplemente, aí está.
Greta: Woody veu o filme, mandou-
nos un e-mail pedindo que llo amo-
sásemos. Pareceunos fascinante, xa
vira as anteriores. El segue sendo o
padriño, eu adoro as súas películas.
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