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Semana da Ciencia
Sesión do 7 de novembro de 2017                                                                                         a

MARIE CURIE

FICHA TÉCNICA

Marie Curie. Alemaña, 2016. Cor, 96 min. Xénero: Biopic | Dirección: Marie
Noëlle | Guión: Marie Noëlle, Andrea Stoll | Produción: M Pokromski, R Zim-
mermann, M Noelle (P'Artisan Filmproduktion GmbH, Pokromski Studio, Glory
Film) | Fotografía: Michal Englert | Montaxe: Michal Englert | Música: Bruno
Coulais  |  Intérpretes:  Karolina  Gruszka  (Marie),  Arieh  Worthalter  (Paul),
Charles Berling (Pierre), Izabela Kuna (Bronia), Malik Zidi (André) 

SINOPSE

Ao pouco tempo de obteren Marie e
Pierre Curie o Nobel de Física, Pierre
morre  nun  tráxico  accidente.  Soa
con  dúas  fillas,  Marie  aférrase  aos
seus  estudos  científicos  nun mundo
dominado  polos  homes,  convertén-
dose  na  primeira  muller  en  recibir
unha  cátedra  na  Sorbona  de  París.
No seu camiño cara ao seu segundo
premio Nobel e con miles de detrac-
tores ao seu ao redor, Marie terá que
loitar o dobre para demostrar a súa
valía.

ENTREVISTA Á DIRECTORA

Que é o que máis che fascinou de
Marie Curie?
Coñézoa desde hai moito tempo. De
nena lin unha biografía súa e quedei
moi impactada. Admiro o seu espíri-
to libre. Non lle importaban as con-
vencións da época. Sempre se cen-
traba no que consideraba importante
para ela, atopou a súa liberdade na
ciencia.  É  sorprendente  a  valentía
que  tivo  ao  facelo,  especialmente
nunha época na que todo era moito
máis difícil. Ademais, o que facía era
útil  para  a  sociedade,  tivo  un  im-
pacto  real  na vida  das  persoas.  Os
Curie  eran  humanistas  e  idealistas.
Traballaban para cambiar as cousas. 

Como é a Marie Curie que quixo re-
flectir?  Interesáballe  máis  resaltar
o aspecto profesional ou o persoal?
Creo que a Marie Curie científica xa
é  bastante  coñecida.  Normalmente
interesámonos  polo  xenio  pero  non
polo ser humano. Por iso nesta oca-
sión tentei  centrarme na súa parte
máis  descoñecida  e  íntima,  na  súa
forma  de  vivir,  pois  para  falar  de
ecuacións  ou  de  fórmulas  químicas
pódense  consultar  manuais.  Tamén
quixen que a película sexa unha fon-
te  de  inspiración  para  as  mulleres
novas de hoxe. Aínda hai machismo
na ciencia, e hai moitas menos mu-
lleres  que  se  dedican  a  iso,  aínda
que  non  esteamos  menos  capacita-
das cós homes para facelo.

Quería  achegar  unha  ollada  femi-
nista? Era Curie unha feminista?
Eu quería contar unha historia dunha

muller  forte,  e  claro que se  pode
ver como un retrato feminista. Ma-
rie non se vía a si mesma como fe-
minista pero si que o era dunha for-
ma moi orgánica, pois foi unha mu-
ller que tivo que loitar para ser ou-
vida. Así deberiamos ser hoxe, aín-
da que moitas non sexamos tan va-
lentes. É terrible comprobar como
se segue infravalorando á muller no
traballo.  En  Alemaña  só  somos  o
10% de directoras e iso non é nor-
mal, porque nas escolas hai o mes-
mo número de alumnos de ambos os
sexos.  Se  non  dirixen  máis  mulle-
res,  é  porque  claramente  non  se
lles dan as mesmas oportunidades.

En  que  fontes  se  baseou  para
construír a súa versión de Curie?
Eu lera moito sobre Marie Curie, e
pensaba que xa o sabía todo sobre
ela. Pero nunca lera o que ela es-
cribira.  Accedín  aos seus  diarios  e
as súas cartas, o que foi moi difícil.
Pedín permiso á Biblioteca Nacional
de  Francia,  e  tardei  moito  en  re-
cibir unha cita. Tiven que asinar un
consentimento no que afirmaba ser
consciente dos perigos da radioac-
tividade dos diarios,  que foran al-
macenados na súa oficina,  e esta-
ban nunha sala de lectura especial.
Para min era moi importante botar
unha  ollada  aos  seus  manuscritos,
quería ver a súa caligrafía. Tiña un
estilo moi elegante e apenas come-
tía  erros,  a  pesar  das  súas  orixes
polacas. Aí pódese ver que era unha
persoa moi atenta e moi cariñosa,
que tiña un gran sentido do humor.
Pensaba moito nas súas fillas, e ela
mesma se encargou da súa educa-
ción. Ensinoulles ata cinco idiomas
e  con  dez  anos  lían  a  Goethe  en
alemán.

O caso do escándalo creado contra
Marie Curie podería utilizarse co-
mo símbolo da ignorancia?
Eles foron como os Brad Pitt e An-
gelina  Jolie  da  época.  É  incrible
que xa existise esa presión e que a
xulgasen daquela forma. Sen dúbi-
da, é algo moi actual. Hoxe só hai
que ver como fala a xente de certas
cousas. Só utilizan os medios para o
odio, non analizan nada. 

Como atopou á protagonista?
Por  casualidade.  Busquei  á  actriz
axeitada durante dous anos en Fran-
cia. O meu produtor quería unha ac-
triz famosa para conseguir financia-
mento máis facilmente. Había moito
interese polo papel de Marie Curie,
pero non atopaba a ninguén que me
convencese, de modo que empecei a
buscar pola miña conta en Polonia.
Quería que a actriz fose polaca para
que o seu acento en francés fose au-
téntico. Karolina chamoume a aten-
ción.  Cando nos  coñecemos souben
que atopara á  miña Marie Curie e,
ademais, falaba francés.
Quería fuxir do clixé que se ve nas
fotos  de  Marie  Curie,  toda triste  e
acompañada dunha pipeta. Era unha
muller moi guapa e con moi bo gus-
to. Quería atopar unha actriz que o
reflectise, e que mostrase esa mes-
tura de determinación polo seu tra-
ballo  e a  tenrura  pola  súa familia.
Karolina Gruszka ten ambas as cou-
sas,  vese  nos  seus  ollos.  Fixemos
moitos ensaios e probas para traba-
llar nos seus xestos e na súa forma
de andar, aínda que só hai un par de
películas en movemento dela.

Onde rodou a película?
Rodamos  a  maioría  das  escenas  en
Polonia.  Fun  aos  lugares  onde  ela
creceu.  A praia  preto  de  Gdansk  é
incrible porque ten 27 quilómetros,
e como a Marie Curie lle encantaba
nadar, tiña que amosala. Con todo,
en  realidade  a  conferencia  Solvay
non tivo lugar á beira do mar, senón
en Bruxelas.

Hai algún outro científico cuxa his-
toria lle pareza tan interesante?
De nena era fan de Albert Einstein.
Pintei un retrato moi grande del, ao
óleo.  Os  meus  compañeiros  de  ca-
rreira seguiron na ciencia e case to-
dos  se  dedican  á  investigación,  así
que creo coñezo esa profesión bas-
tante ben. A xente pensa que a cien-
cia é aburrida, pero non o é en ab-
soluto. É totalmente necesaria para
descubrir os segredos da vida. E está
moi relacionada coa paixón. Por iso
tentei que as imaxes da película se-
xan diferentes e quizais un pouco ro-
mánticas.
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