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FICHA TÉCNICA

Holy  Motors. Francia,  Alemaña,  2012.  Cor,  115  min.  Xénero:  Drama 
experimental  |  Dirección e guión: Leos  Carax |  Produción:  Didier  Abot 
(CNC, Les Films du Losange) | Fotografía: Yves Cape, Caroline Champetier | 
Montaxe: Nelly Quettier | Música: Neil Hannon | Intérpretes:  Denis Lavant 
(Oscar,  banqueiro,  esmoleira,  Merde,  acordeonista,  especialista,  vítima, 
moribundo, home da casa), Édith Scob (Céline), Eva Mendes (Kay M.), Kylie 
Minogue  (Eva, Jean), Élise Lhomeau (Léa, Élise), Jeanne Disson (Angèle)

PREMIOS
a

Festival de Sitges 2012
Mellor  Película,  Director,  Méliès 
d'Argent (Mellor Filme Europeo)
Festival de Chicago 2012
Mellor Película,  Actor e Fotografía

SINOPSE
a

Un  día  na  vida  dun  home  con 
múltiples  personalidades:  asasino, 
esmoleiro, executivo, monstro e pai 
de familia. O protagonista encarna 
personaxes diversos como se se tra-
tase dun filme dentro dun filme.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Aparece ao principio do filme nu-
nha especie de  prólogo.  Por  que 
decidiu saír en pantalla?
Veume primeiro  á  mente  a  imaxe 
dunha sala de cine grande e chea, 
na  escuridade  da  proxección,  na 
que os espectadores están  parali-
zados  e  parecen  ter  os  ollos 
pechados. Están durmidos? Mortos?
O público do cine visto de fronte, o 
que  nunca  ve  ninguén  (agás  no 
extraordinario  plano  final  de  O 
mundo marcha, de King Vidor).
Entón pensei en empezar a película 
con este personaxe que se esperta 
en plena noite e vese de súpeto, en 
pixama,  nunha  gran  sala  de  cine 
chea de pantasmas. Instintivamente 
chamei ao home, ao soñador, Leos 
Carax, así que o interpretei eu.

Que  papel  xogou  Merde,  a  súa 
contribución á película Tokyo!, na 
concepción de  Holy Motors, onde 
este personaxe é un dos avatares 
de Denis Lavant?
Holy  Motors  xurdiu  da  impotencia 
de  non  poder  levar  a  cabo  varios 
proxectos, todos noutro idioma e no 
estranxeiro. Sempre me topaba cos 
mesmos  obstáculos:  casting  e  car-
tos.  Farto  de  non  poder  rodar, 
inspireime na  experiencia  de  Mer-
de,  que  era  un  encargo  xaponés. 
Encargueime a min mesmo un pro-
xecto coas mesmas condicións, pero 
en  Francia:  concibir  rapidamente 

unha  película  non  demasiado  cara 
para un actor elixido previamente.
Todo iso tamén foi posible grazas ao 
uso  de  cámaras  dixitais,  que  eu 
desprezo (porque se impoñen a nós 
ou nolas impoñen), pero que tran-
quilizan a todo o mundo.
a

A idea dos motores, da importan-
cia das máquinas, reivindícase cla-
ramente no título e preséntase de 
maneira  subxacente  na  película. 
Era a idea orixinal do proxecto ou 
foi tomando forma aos poucos?
Non adoita haber ningunha idea ao 
comezo  dun  proxecto,  ningunha 
intención. Só dúas ou tres imaxes e 
sentimentos que enlazo.
Para Holy Motors tiña, entre outras 
cousas,  a  imaxe  desas  limusinas 
longuísimas que se ven por aí desde 
hai uns anos. Vinas por primeira vez 
en  Estados  Unidos  e  agora  véxoas 
no  meu  barrio  de  París  todos  os 
domingos, nas vodas chinesas. Están 
totalmente en sintonía coa época, á 
vez ostentosas e cutres. Son bonitas 
por  fóra,  pero  o  seu  interior 
infunde  unha  especie  de  tristura, 
como unha casa de citas. Aínda así 
conmóvenme.  Son  algo  anticuado, 
coma os  vellos  xoguetes  futuristas 
do pasado. Trazan, na miña opinión, 
o  fin  dunha  era,  a  das  grandes 
máquinas visibles.
Eses coches pronto se converteron 
no  núcleo  do  filme,  no  motor. 
Imaxineinos  como  grandes  navíos 
que transportaban ás persoas na súa 
viaxe final, no seu último cometido.
A película  é pois  unha especie de 
ciencia ficción, onde homes, bestas 
e máquinas están en vías de extin-
ción.  “Motores  sacros”,  solidarios, 
unidos  por  un  destino  común, 
escravos dun mundo cada vez máis 
virtual. Un mundo do que desapa-
recen  as  máquinas  visibles,  as 
experiencias vividas, a acción. 

Quen  é  o  señor  Merde?  É  unha 
pantasma  do  pasado?  Un  compa-
ñeiro de traballo?
O señor Merde é o inmundo.
É a gran regresión post 11-S (terro-

ristas que cren en contos de virxes 
no  paraíso,  gobernantes  que  ama-
san  poder,  como  nenos  todopode-
rosos, e pobos atónitos, como orfos 
sós na escuridade.
O señor Merde é o medo, a fobia. 
Tamén  a  infancia.  É  o  colmo  do 
estranxeiro: o inmigrante racista.

Que podería dicir da actuación de 
Denis Lavant?
Aínda estou sorprendido,  creo que 
se volveu 10.000 veces mellor que 
cando o coñecín, e iso non ocorre 
con todos os actores. Agradézollo; é 
unha  película  que  agradezo  enor-
memente aos actores, pero non só a 
eles,  pois houbo moitos problemas 
co  diñeiro  e  con  outras  cousas  e 
todo o equipo brindou o seu apoio 
como nunca antes vira.

Na  cinta  hai  moitas  referencias 
cinematográficas. É unha película 
sobre a historia do cinema?
Creo  que  todas  as  películas  sono, 
pero  sempre odiei  a  palabra  refe-
rencia.  Cando  decidimos  vivir  no 
mundo do cine, facémolo porque é 
un mundo bonito, pero está cheo de 
cemiterios. Ás veces imos ao cemi-
terio  e  ás  veces  saímos  a  tomar 
algo, así é a vida. Se pensa que este 
filme trata do cine, debe saber que 
non era esa a miña intención.

En que garaxe se mete aos huma-
nos ao final do día? 
O lugar no que os humanos aparcan 
pola  noite  é  o  que  chamamos 
“casa”. Pero onde está o verdadeiro 
fogar de cada un? Ou seica é mellor 
vivir  de  aquí  cara  aló,  coma  un 
explorador,  percorrendo  terra  e 
mar? Converteuse xa o computador 
no noso verdadeiro fogar?

Gustaríalle  que  o  público  lle 
comprendese?
Non sei quen é o público. É xente 
que morre pronto.  Non me gustan 
os filmes  para o público senón para 
o ámbito privado e convido a todo 
que queira a que vexa a película. 
Impórtame  que  a  vexan.  Que  a 
entendan? Non. Que lles guste? Si. 
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