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SINOPSE
a

Marcel  Marx,  famoso  escritor 
bohemio,  exiliouse  voluntariamente 
na  cidade  portuaria  de  Le  Havre, 
onde  vive  satisfeito  traballando  de 
limpabotas. A súa vida desenvólvese 
sen sobresaltos, pero cando se cruza 
cun neno negro inmigrante, terá que 
loitar contra os fríos mecanismos do 
Estado  para  evitar  que  o  seu 
protexido caia en mans da policía.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Como xurdiu  Le Havre? Quería 
denunciar  a  situación  dos 
emigrantes  ou  só  lle  apetecía 
rodar outra película en Francia?
A  idea  veume  hai  uns  anos,  pero 
non sabía onde rodar a película. En 
realidade,  a  historia  podería  pasar 
en calquera país de Europa, agás no 
Vaticano, ou mesmo alí máis que en 
ningures.  Por  lóxica,  debería  rodar 
en Grecia,  Italia  ou España porque 
son os tres países onde a presión é 
maior. Percorrín toda a costa desde 
Xénova  a  Holanda,  e  descubrín  o 
que quería en Le Havre, a cidade do 
blues, o soul e o rock'n'roll. 
a

A  fraternidade  que  amosa  no 
barrio  de  pescadores  de  Le 
Havre existe na vida real?
Espero  que  exista,  ou  se  non,  xa 
estariamos a vivir  na sociedade de 
formigas da que falaba Bergman.
a

Volveuse optimista co tempo?
Non. É só que cando máis pesimista 
me  sinto,  cando  menos  confío  na 
humanidade,  as  películas  sáenme 
máis optimistas. Como este mundo 
é tan terrible, xa non teño ganas de 
facer películas tristes.

Falou con emigrantes reais para 
escribir o guión?
Nesta ocasión non, pero noutras, si.
a

Para  simbolizar  a  emigración 
escolleu a un mozo africano. Cre 
que a mocidade é un símbolo de 
esperanza?
Non  hai  símbolos  no  cinema  que 
fago, pero en xeral confío nos mozos 
máis do que o fai a xente da miña 
idade, e iso tampouco é moito. Pero 
confiei  sen  dubidalo  en  Blondin 
Miguel, o actor que fai do mozo. 
a

Os  africanos  son  como  a  nova 
bohemia do noso tempo?
Responder  a  iso  sería  analizar  o 
filme, e non me gusta facelo. Pero é 
verdade.
a

Nesta  película  ampliou  a  súa 
familia  de  actores:  está  Jean-
Pierre Darroussin, por exemplo. 
El xa formaba parte de familia, pero 
até  agora  non  lle  deixara  traballar 
diante  da  cámara.  Dedicábase  a 
recoller, limpar, esas cousas...
a

Foi  un  reto  dirixir  a  actores 
franceses?
Unicamente un privilexio. 
a

Os  seus  personaxes  son  moi 
poéticos e reais. De onde saen, 
da cabeza ou do corazón?
Como non teño corazón nin miolos, 
non estou moi seguro... Se cadra do 
cóbado. Quería facer un filme como 
Marcel  Carné,  pero  eu  non  son 
Melville,  así  que  pechei  os  ollos  e 
isto foi o que me saíu.
a

Cre  que  en  Le  Havre  retrata 
axeitadamente  aos  franceses, 
ou son os finlandeses de sempre 
falando en francés?
Non teño nin  idea.  Como non falo 
francés  nunca  entendo  o  que  me 
din. Así que cando viaxo a Francia a 
rodar o que fago é imitar o cinema 
francés. Ou polo menos iso intento. 

Hai moitas homenaxes no filme 
ao realismo poético é á nouvelle 
vague. Son deliberadas?
Iso espero! Como torturo ao público 
coas  miñas  historias,  fago  cousas 
así, para entretelo, é o que aprendín 
de Godard. Co mozo negro hai unha 
alusión aos 400 golpes de Truffaut. 
a

Semella buscar a Francia eterna 
da  posguerra,  a  dos  anos  50. 
Sente nostalxia por esa época?
Non, pero son lento. A arquitectura 
moderna  faime  dano  aos  ollos. 
Aínda que os anos 70 xa empezan a 
parecerme  elegantes  de  cando  en 
vez. Por sorte sempre queda o onte.
a

A iluminación e as cores no seu 
cinema son moi característicos.
Eu ocúpome de pechar o plano, e o 
director de fotografía encárgase da 
iluminación, e como é daltónico, eu 
escollo as cores. Levamos así  anos.
a

Neste  filme  usa  un  tango,  e 
tamén  traballa  con  Little  Bob, 
un  cantante  francés.  Dálle 
moita importancia á música?
Eu mesmo fago a mestura musical, 
que é a parte máis apaixonante da 
película:  a  montaxe  pode  cambiar 
por completo con tango ou con rock. 
Encántame Carlos Gardel, e por iso 
incluín o tango Cuesta abajo,  que é 
o  único  que sei  bailar.  Sobre Little 
Bob,  de  nome  Roberto  Piazza,  só 
dicir  que  Le  Havre  é  o  Memphis 
francés, e el é o Elvis deste reino.

É unha película moi romántica.
Seino.  De  feito  ten  dous  finais  e 
ambos  son  felices.  Fódenme  todas 
as películas que acaban sempre cun 
final  feliz,  así  que  díxenme,  “vou 
facer unha que teña dous!”

É unha coincidencia que o final 
lembre ao de Casabranca?
Está claro, por suposto, é o comezo 
dunha gran amizade.
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