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SINOPSE

Margherita,  unha  directora  de  cine 
politicamente comprometida, está a 
piques de separarse de Vittorio,  un 
actor  co que ten unha filla adoles-
cente. O seu irmán decide deixar o 
traballo  para  dedicarse  a  coidar  á 
súa nai, gravemente enferma no hos-
pital. A enfermidade da nai e o pro-
ceso de asimilación da súa inevitable 
perda alterará completamente a vi-
da cotiá e emocional dos irmáns.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

O personaxe de Margherita  Buy é 
un pouco o seu álter ego, non si?
Nunca pensei en interpretar o papel 
principal deste filme. Hai algún tem-
po  que  xa  non  o  fago  e  alégrome 
moito. Antes divertíame; agora supe-
rei  a  idea fixa  de ir  construíndo o 
meu  personaxe  película  tras  pelí-
cula. Sempre imaxinei a unha muller 
á  que  interpretaría  Margherita  Buy 
por unha sinxela razón: é moito me-
llor actriz que eu. Ela levou todo o 
peso da rodaxe. Dos 70 días que du-
rou, só faltou un porque eu cortara a 
escena.

Dá a impresión de que hai moito de 
vostede no papel.
Na secuencia na que o irmán de Mar-
gherita  lle  pide  que  sexa  quen  de 
romper polo menos un dos seus es-
quemas mentais, é como se me fala-
se a min mesmo. Sempre pensei que, 
co tempo, afaríame a buscar no máis 
profundo da miña persoa. Pero non é 
así, canto máis tempo pasa o males-
tar crece. 

Diría que é  ficción autobiográfica?
Calquera  historia  é  autobiográfica. 
Falaba  de  min  mesmo  co  Papa  de 
Habemus Papam, ou co Silvio Orlan-
do  d'O caimán. Máis que tentar me-
dir o nivel autobiográfico, trátase de 
dar  un  enfoque  persoal  a  calquera 
historia.

Como imaxinou os diversos estilos 
de narración da película, onde so-
ño e realidade se confunden?
É  importante  contar  unha  historia 
dun  modo  non  académico;  que  a 
narración non se limite a facer os 
deberes. Débense coñecer as regras 
da narrativa, pero tamén é bo sal-
talas. A historia debe resoar dentro 
dun mesmo e no que se está a con-
tar. Gustábame a idea de que o es-
pectador non se dese conta inme-
diatamente de se unha escena é un 
recordo, un soño ou a realidade. To-
do cohabita coa mesma inmediatez 
en  Margherita:  a  película  narra  o 
momento que ela vive, os seus es-
tados de ánimo, e todo mestúrase. 
Quería que un personaxe feminino 
plasmase a sensación de non dar a 
talla no traballo, coa nai e a filla.

Como imaxinou a película que ro-
da Margherita?
Había  unha  escena  que  cortei  na 
que Margherita lle dicía á súa filla: 
“Nunca estou nas miñas películas”. 
E a filla contestaba: “Tampouco fai 
falla que fales de ti no que rodas”. 
Margherita acababa dicindo: “Desde 
logo, pero gustaríame facer filmes 
máis persoais”. Quixen que  fixese 
unha película política máis que per-
soal. Na rolda de prensa, un xorna-
lista pregúntalle se  cre que a súa 
obra conseguirá falar  á conciencia 
do país. Ela contesta de forma es-
tándar e aos poucos ouvimos o que 
pensa:  “Por  que  repito  o  mesmo 
ano tras ano? Todos cren que enten-
do o que pasa, pero xa non entendo 
nada”.  Quixen  que  a  solidez,  as 
certezas das súas películas contras-
tasen co seu estado emocional. Qui-
xen que houbese un desfasamento 
entre un filme moi estruturado e o 
delicado momento que está a pasar.

A súa nai era profesora.
Ensinou  latín  e  grego  durante  33 
anos no Instituto Visconti de Roma. 
Moitos alumnos seus viñan vela anos 
despois  de  graduarse.  É  algo  que 
me  doe  e  me  molesta:  trala  súa 
morte,  a través do que contaban os 
seus ex alumnos, tiven a sensación 
de que se me escapara algo esen-
cial dela que eles captaran.

Como enfocou o tema do duelo?
N'A  habitación do fillo, exorcicei o 
medo.  Aquí  falo  dunha  experiencia 
que compartiu moita xente. A morte 
dunha nai é unha etapa importante 
na vida e quixen contala sen sadismo 
cara  aos  espectadores.  Agora  ben, 
ao  rodar  unha  película,  non  se  fai 
máis nada, un está totalmente meti-
do dentro. Trabállase nos diálogos, a 
posta en escena, a montaxe, e o te-
ma que se trata non nos golpea coa 
mesma forza. Mesmo en ocasións en 
que os sentimentos son moi podero-
sos, tendo a pensar que o realizador 
non se deixou levar de todo.

Unha película como esta é máis di-
fícil  que outras  á  hora  de rodala, 
pensala, contala?
Non creo. Só nunha ocasión, mentres 
escribiamos o guion, decidín reler as 
páxinas que escribira durante a en-
fermidade da miña nai. Fíxeno por-
que  pensei  que  os  diálogos  podían 
engadir  peso e realismo ás escenas 
entre Margherita e a súa nai. Reco-
ñezo que me doeu reler esa parte do 
diario.

Que aprendeu facendo este filme?
Non podo contestar de modo preci-
so; síntome igual que antes de roda-
la. Sigo coa mesma angustia, a mes-
ma confusión, a mesma falta de se-
guridade.  Non  creo  que  a  todo  o 
mundo lle pase o mesmo; para moi-
tos, a experiencia, o coñecemento, 
mesmo una certa  frialdade contan. 
Pero  sempre  teño  a  mesma  sensa-
ción,  coma se fose a  rodar a miña 
primeira película. E esta vez, estaba 
aínda  máis  preocupado.  Dixéronme 
que é o meu filme máis persoal até 
agora, talvez sexa iso, non sei. Son 
máis amable cos actores, máis soli-
dario. Tamén aprendín que unha vez 
estreada  unha  película,  xa  non  me 
pertence do  todo.  Os  espectadores 
vena e transfórmana. O público acla-
ra cousas que se me escaparon...

“Quero ver ao actor á beira do per-
sonaxe”, é unha frase que Marghe-
rita emprega a miúdo cos actores.
É algo que eu sempre digo. Non sei 
se  os  actores  me  entenden,  pero 
acabo conseguindo o que quero.
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