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SINOPSE
a

“Mimi non é unha estrela,  é unha
persoa. Por iso quixen filmar a vida
de Mimi, a vida dunha persoa, a fin
de contas. Centrarme o máis posi-
ble na súa singularidade para des-
cubrir o novelesco dunha vida real,
cousa que iría descubrindo mentres
rodaba. Aí,  na súa cidade de Niza
ou na montaña, a mercede de luga-
res coñecidos e descoñecidos, espe-
rei recuperar unha historia que aín-
da non coñecía, que me contase os
relatos que conforman a súa nove-
la persoal.”

ENTREVISTA Á DIRECTORA

Por  que  decidiu  dedicarlle  unha
película a Mimi?
Non a ela, á súa historia. Coñecía a
Mimi  desde  hai  varios  años.  Unha
tarde,  empezou a  contarme histo-
rias da súa nai, da súa infancia. Foi
tan incrible que me entraron ganas
de facer un filme de ficción. Desde
hai  tempo pregúntome acerca das
historias dos demais, historias des-
coñecidas e invisibles.  Nelas reen-
contramos os mitos que, cando se
combinan  co  real,  aparecen  volá-
tiles, incertos, máis fermosos e per-
turbadores que nas historias inven-
tadas.

E por que finalmente optou polo
documental?
Pensei que era completamente es-
túpido  “roubarlle”  a  súa  historia
para facer unha película de ficción.
O importante era que Mimi contase
a súa historia, unha historia que no
fondo eu aínda non coñecía. 

Por que Mimi?
Por  que  ela?  Esa  pregunta  non  se
lles fai aos autores de ficción... En
xeral, os documentalistas filmamos
á xente pola  súa representativida-
de.  Eu quería ir en contra diso, e
retratar  a alguén na súa singulari-
dade,  o  que  semella  o  punto  de
partida do novelista ou do narrador.
Nunca fixen castings, nunca procu-
rei o lugar correcto ou o tema co-
rrecto.  Non  busquei  máis  escolas
para  Récréations, nin outros médi-
cos para  Les Patients. Parto dunha
singularidade que  vou atopando  e

que penso  que é  universal.  Poden
criticarme por non investigar o que
non coñezo, pero eu coido que vou
buscar  o  descoñecido  dentro  desa
singularidade.

Como se conta unha vida a través
de recordos?
Eu  non  buscaba  saber  se  Mimi  é
agradable,  mentireira,  creativa  ou
estúpida; iso non importa. Eu filmei
unha historia, non retratei un per-
sonaxe. Mimi semella ter unha sala
de montaxe na cabeza: descríbese
a si mesma as escenas como se fo-
sen rodadas, plano a plano, e teñen
unha  forma  secuenciada  con  sus-
pense, son e imaxes. Produce unha
imaxe mental moi precisa e anímaa
coa súa voz, dálle vida. Mimi méte-
se nas escenas como se fose a he-
roína do seu relato, e eu sería unha
escritora na situación paradoxal de
non coñecer a historia que conta e
de ter a súa protagonista en carne e
óso ante ela.

Hai dous polos na película: Mimi e
os lugares que percorren xuntas.
Quería que fósemos como topógra-
fas, que o camiño mental de Mimi
se asociase a lugares reais. Fun eu a
que escolleu os sitios agás o primei-
ro, o santuario de Laghet. Mimi tiña
a historia e eu o mapa das rúas de
Niza, e coma calquera cineasta fun
buscar  as  localizacións.  Foi  como
deconstruír  o  proceso  da  ficción:
que lugar é conveniente e cal non,
cal resoa e te transporta ao filme.
As  mesmas  preguntas  que  se  fan
nunha película de ficción,  fíxemas
con Mimi, e son as que nos facemos
nas  nosas  vidas.  Quedar  ou liscar?
Vivir aquí ou acolá? Volver sobre o
camiñado ou avanzar?

Como escolleu a orde dos lugares?
Partín dunha idea de Pérec e imaxi-
neinos  como  estacións  de  metro,
puntos  fixos  que estaban conecta-
dos. En cada “estación” Mimi expli-
caba o recordo que se lle espertaba
e despois moviámonos a outra par-
te.  Como non  había  regras  crono-
lóxicas,  ás  veces  o  azar  entrome-
tíase na orde da historia, pero sem-
pre  tiñamos  a  seguridade  de  non
perdernos, pois  seguíamos o fío da
súa vida.

Case non intervén na película, ca-
se non se lle escoita.
Eu era coma unha presenza, só para
indicar que había alguén detrás da
cámara. Eu era a primeira oínte do
que contaba Mimi; se ela sabía que
eu coñecía a historia, distorsionaba
a súa forma de contala. Só lle facía
indicacións para aclarar conceptos,
pero cando empezabamos a divagar,
parábaa en seco. Era algo inhumano
o que lle pedía. 

Que aprendeu facendo este filme?
Non comparto a orientación sexual
de Mimi, e foi un gran placer para
min  filmar  a  esta  muller  que  me
ofrecía unha especie de acceso aos
homes que nunca tivera.  Encánta-
me cando fala do amor e o desexo
das mulleres. 

E que lle revelou de Mimi?
O que me interesaba era ver que as
súas  imaxes  mentais  servían  de
pantalla para a súa dor. Durante a
película escoitamos a Mimi como se
atravesase  un túnel.  O sentido do
discurso  difire,  pero  permanece
vinculado  ao significante:  as  pala-
bras, a posta en escena, o progreso.

E como soubo que o filme estaba
rematado e parou de rodar?
O  filme  esixiulle  a  Mimi  un  forte
traballo de actriz e a min un de di-
rección de actores. En Saorge deca-
teime de que o sendeiro que anda-
ramos cara á súa casa era como o
camiño  ao  presente:  xa  falara  da
súa vida adulta e pasara do monó-
logo ao diálogos cos amigos e veci-
ños.  Sentín un certo alivio e unha
urxencia por deixar a cámara e vivir
ese momento no presente. 

Mimi viu a película?
Viuna varias veces: primeiro na casa
en casete, e logo acompañándome
a  proxeccións  públicas.  Decátome
cando vén comigo que a súa presen-
za suscita preguntas banais pero le-
xítimas: “É feliz? É esa a súa vida?”
Nestas cuestións subxace unha ne-
gación, a idea de que esta obra non
é súa, como que foi manipulada por
min. Todo o discurso é seu, ela es-
colleu as palabras, a forma de des-
cribir as súas vivencias, o xeito de
representarse ao mundo. 
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