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Frantz. Francia, Alemaña, 2016. B/N, 113 min. Xénero: Drama | Dirección: 
François Ozon | Guión: François Ozon, Philippe Piazzo | Produción: S Arndt, 
U Schott,  E & N Altmayer (Mandarin Films, X-Filme Creative Pool) | Fotogra-
fía: Pascal Marti | Montaxe: Laure Gardette | Música: Philippe Rombi | In-
térpretes:  Pierre  Niney  (Adrien),  Paula  Beer  (Anna),  Johann  von  Bülow 
(Kreutz), Marie Gruber (Magda), Ernst Stötzner (Hoffmeister)
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SINOPSE

Unha vila alemá, pouco despois da I 
Guerra  Mundial.  Anna  vai  cada  día 
visitar  a  tumba  do  seu  prometido 
Frantz, asasinado en Francia. Un día, 
Adrien, un misterioso mozo francés, 
tamén deixa flores na tumba. A súa 
presenza suscitará  reaccións  impre-
visibles nunha contorna marcada po-
la derrota de Alemaña.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Non adoita  prodigarse  no cine  de 
época.  Por  que  quixo  contar  esta 
historia? 
Porque ten plena vixencia. Fíxese no 
que está a pasar en Europa: o auxe 
dos  nacionalismos,  os  políticos  que 
queren  endurecer  as  fronteiras. 
Frantz fala do medo ao estranxeiro, 
que hoxe é máis forte que nunca. Ta-
mén  predica  a  irmandade  entre  os 
pobos, e amosa que a guerra deixa 
vítimas en ambos os bandos. 

Preocupáballe  o  feito  de  que  un 
autor  tan  importante  como  Ernst 
Lubitsch que xa adaptara o mesmo 
texto en Remorso?
Gustoume moito a obra de teatro de 
Maurice  Rostand,  escrita  nos  anos 
20, sobre un mozo francés que  dei-
xa rosas na tumba dun soldado ale-
mán. Empecei a traballar neste tex-
to,  e  cando  descubrín  que  xa  fora 
adaptado nos anos 30 por Lubitsch, 
desanimeime un pouco. Pero ao ver 
o filme decateime de que o punto de 
vista  era  moi  diferente  do  que  eu 
quería  facer.  El  fixo  unha obra pa-
cifista e humanista,  porque cría na 
reconciliación  entre  Francia  e  Ale-
maña.  Obviamente,  non  sabía  que 
pouco despois tería lugar a II Guerra 
Mundial. Eu inclúo no relato o meu 
coñecemento do que pasou despois, 
e iso permíteme manexar emocións 
máis complexas.  Para min, era moi 
importante contar a historia desde o 
punto  de  vista  dos  alemáns.  Así, 
deseguido funme noutra dirección.

En canto ao guion, até que punto 
foi fiel ou non á obra de Rostand?
A obra e a película de Lubitsch aca-
ban con Adrien tomando o lugar de 
Frantz. Parecíame que non era posi-
ble  contar  iso  hoxe  en  día.  A se-
gunda  parte,  na  que  seguimos  a 
Anna, non existía na obra,  e tam-
pouco a última escena. O meu filme 
está construído como un espello en-
tre dous países, dúas culturas, dous 
personaxes.  Ao  principio,  empeza-
mos  co  punto  de  vista  de  Adrien, 
pero logo imos ao de Anna, e era 
importante  para  min  pór  en  pers-
pectiva  as  dúas  partes  da  fita,  e 
que cada escena remita á outra.

Como moitos dos seus filmes pre-
vios,  Frantz explora  os  mecanis-
mos da ficción e da mentira. Que 
lle interesa do asunto? 
A sociedade actual está obsesionada 
pola transparencia, e reclamamos o 
noso dereito a sabelo todo da vida 
das persoas. A min sempre me pa-
receu que hai  cousas que non de-
berían  dicirse  ou  saberse.  Os  se-
gredos e mentiras fan que a nosa vi-
da  sexa  soportable.  Nese  sentido, 
Frantz é unha apoloxía da ficción.

Por  que  apostou  polo  branco  e 
negro  con  utilización  puntual  da 
cor? 
A memoria colectiva de 1919 é en 
branco  e  negro:  polas  fotografías 
de arquivo, un ten a impresión de 
que a guerra se librou en branco e 
negro. Pareceume que era a mellor 
maneira de dar realismo á historia e 
implicar ao espectador. Así mesmo, 
desde  un  punto  de  vista  estético, 
parecíame  que  era  un  período  de 
duelo e sufrimento polos millóns de 
mortos da guerra, e que o branco e 
negrotransmitía  mellor  o  ton  ele-
xíaco. Pero  foime  difícil  deixar  a 
cor de todo, sobre todo para esce-
nas como a do paseo na natureza, 
unha clara referencia aos cadros de 
Caspar David Friedrich. Decidín usar 
a cor  como elemento de posta en 
escena  e  integralo  nas  secuencias 
de flashback, de mentiras ou de le-
dicia,  como  se  a  vida  volvese  de 
súpeto; non é algo racional, senón 
próximo á emoción e a sensación.

Onde rodou a parte alemá? 
Rodamos  no  centro  de  Alemaña,  a 
200 km de Berlín; en Quedlinburg e 
Wernigerode para a vila, e o cemite-
rio en Görlitz, na fronteira de Polo-
nia. Son lugares da antiga RDA que 
apenas  cambiaron,  non  se  remode-
laron como as cidades do oeste.

Como atopou a Paula Beer? 
Realicei un casting en Alemaña e co-
ñecín a moitas actrices. En canto vin 
a Paula, apreciei nela algo traveso e, 
á vez, melancólico. A pesar de ter só 
20 anos realizou unha interpretación 
moi madura. Encarnaba a inocencia 
dunha rapaza e a forza dunha mu-
ller. Métese inmediatamente na es-
cena e é moi fotoxénica.

E a Pierre Niney? 
Fixárame na súa viveza e o seu en-
canto inusual en J'aime regarder les 
filles. Tamén me gustou no papel de 
Yves Saint-Laurent. Pierre é un gran 
actor de composición, traballa varios 
rexistros, sobre todo a comedia, da 
que  posúe  un  ritmo  natural,  pero 
tamén está cómodo nun papel máis 
dramático e atormentado, o que era 
importante para Adrien. Outra cali-
dade que poucos teñen á súa idade é 
que non lle asusta mostrar a súa fe-
minidade e fraxilidade na forma de 
falar e de moverse.

Fálenos da música de Rombi. 
Ao  comezo do filme reina a auste-
ridade na posta en escena e na músi-
ca,  que  só  aparece  discretamente 
nas tensións dramáticas. Aos poucos 
chega a parte novelesca, o amor na-
cente, a ilusión de Anna e a súa desi-
lusión. A música segue o seu perco-
rrido con algúns aires do romantismo 
de  compositores  da  época,  como 
Mahler e Debussy.

Por que escolleu titular a película 
co nome de Frantz? 
Chegou de forma natural, como un 
eco, porque soa como 'France'... En 
alemán escríbese sen o 't', pero é un 
erro moi francés que fai graza e en-
canta aos  alemáns,  por  iso  decidín 
non  corrixilo.  Pensei  que  o  propio 
Frantz engadira o 't' ao nome porque 
era un francófilo convencido.

Luns 6: FRANCOFONÍA · Dir. Aleksandr Sokurov | Mércores 8: ELLE · Dir. Paul Verhoeven


