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SINOPSE
a

Justine  e  Michael  celebran  a  súa 
voda cunha suntuosa festa na casa 
da  súa  irmá  e  o  seu  cuñado. 
Mentres tanto, o planeta Melancolía 
diríxese cara a Terra...

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Cal foi a orixe deste proxecto?
A idea viu dun intercambio epistolar 
con  Penélope  Cruz,  que  quería 
traballar  comigo.  Faloume  da  súa 
fascinación coa obra  As criadas de 
Jean  Genet,  pero  eu  non  traballo 
con material  alleo,  así  que escribín 
un  guión  propio  baseado  nos 
personaxes  das  dúas  criadas,  que 
aquí son irmás. Como Penélope sabe 
cabalgar, engadino no filme. 
(…)  O título está inspirado na miña 
propia  depresión.  Nun  documental 
da  tele,  vin  que  Saturno  era  o 
planeta  da melancolía,  e  buscando 
en  internet  atopei  de  súpeto  unha 
web sobre colisións cósmicas.
(…)  No  filme,  as  irmás  falan  da 
soidade, de estar soas. Interesoume 
a idea de estarmos sós no espazo. 
Unha cousa é que non quede vida 
no  planeta  Terra,  pero  se  non  hai 
vida en ningures, acabouse.

Ao  ter  que  cancelar  Penélope 
Cruz  a  súa  participación  no 
filme, sustituíuna Kirsten Dunst. 
É unha actriz estupenda, moito máis 
matizada  do  que  eu  cría  e  coa 
vantaxe de que ela tamén pasou por 

unha  depresión,  como  todas  as 
persoas sensatas. Axudoume moito, 
mandoume fotos súas nesa situación 
para que puidese ver como estaba 
presente e sorría, pero cunha ollada 
totalmente perdida. Faino xenial. 
a

Como  Anticristo, este filme ten 
unha secuencia de apertura, coa 
abertura de Tristán e Isolda.
Sempre  me  gustou  a  idea  dunha 
abertura  amosando  varios  temas. 
Pareceume divertido sacar as imaxes 
da colisión fóra de contexto e abrir a 
película con elas. Así  librámonos do 
lado estético de vez.

Que tipo de estética quería?
Quería  que  fose  algo  romántico, 
grandioso  e  estilizado,  pero  tamén 
realista.  A maior  parte  da metraxe 
está rodada cámara en man. Pero o 
problema é que tendo un magnífico 
castelo  en Suecia  e  unha voda de 
gala,  custa  moito  que  non  saia... 
bonito.
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A  película  divídese  en  dúas 
partes.  A  primeira,  Justine, 
trata da irmá melancólica e da 
súa voda.
Se todo vai irse á merda, mellor que 
empece  ben.  Creo  que  Justine  é 
coma min. Está baseada nas miñas 
experiencias  coa  depresión  e  coas 
profecías do día do xuízo final.  Ela 
está decidida a ser normal e por iso 
quere casar, empéñase en ter unha 
voda de verdade. Ao principio é un 
xogo  e  todo  vai  ben,  pero  a 
melancolía vaise apoderando dela e 
decátase de que non pode cumprir 
coas súas propias esixencias. Cando 
chega o momento, é incapaz.
a

A segunda titúlase Claire e trata 
da conta atrás até o final, cando 
a irmá máis forte se vén abaixo.
As irmás tiveron unha nai  tola que 
pasa de todo e está amargada.

Claire tivo que facer o papel de nai 
coa  súa  irmá,  e  para  coidar  dos 
demais, hai  que ser forte. Pero ela 
ten  algo  que  perder:  un  fillo.  Ela 
aprecia  o  que  ten.  Justine  é  unha 
melancólica, e xa se sabe, cando se 
vive na saudade,  non se ten nada 
que perder porque non se ten nada.

O  marido  de  Claire  é  un  dos 
seus personaxes prototípicos.
Si, o home racional que reflexiona e 
cre  que  ten  unha  explicación  para 
todo.  Sabe  por  que  o  planeta  non 
chocará coa Terra e pásase toda a 
película tranquilizando á súa muller, 
ata que deixa de facelo.

É  a  saudade  o  trazo  máis 
preeminente de Melancolía?
Gústame como soan esas palabras. 
Non hai  nada tan emocional  como 
unha saudade melancólica. Evoca a 
imaxe de lobos ouveándolle á lúa.

Que pensa do resultado final?
Cando vexo o filme, gústame. Pero 
vino tantas veces que xa non o sei. 
Charlotte Gainsbourg dixo algo que 
me gustou moito: “É unha película 
rara”.  Alivioume oírlle  dicilo  porque 
temía  que  lle  faltase  esa  calidade, 
que non fose nada estraña.

Que  sensación  lle  produce  a 
posibilidade hipotética de que o 
mundo se acabe?
Se puidese ser cousa dun instante, a 
idea  atráeme.  Xa  o  di  Justine:  “A 
vida é  malvada,  non si?”  Se cadra 
Deus  pasouno  ben  durante  a 
creación, pero non pensou abondo.
Se o mundo acabase e toda a dor e 
o  sufrimento  desaparecesen  nun 
airiño, se cadra  eu mesmo pulsaría 
o botón. Haberá moitos que dirán: 
“Vaia, e que pasa con todas as vidas 
que non se vivirán?” Pero hai máis 
morte e sufrimento que orgasmos e 
pracer.
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