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MOMMY

FICHA TÉCNICA

Mommy. Canadá, Francia, 2014. Cor, 139 min. Xénero: Drama | Dirección,
guión e montaxe: Xavier  Dolan | Produción: Xavier  Dolan, Nancy Grant
(Metafilms) |  Fotografía:  André Turpin |  Música: Noia |  Intérpretes:  Anne
Dorval  (Diane),  Antoine-Olivier  Pilon  (Steve),  Suzanne  Clément  (Kyla),
Patrick Huard (Paul), Alexandre Goyette (Patrick), Michèle Lituac (directora)

PREMIOS
a

Festival de Cannes 2014
Premio do Xurado

SINOPSE
a

Unha viúva debe facerse  cargo do
seu  problemático  fillo  de  15  anos
que sofre  un  trastorno por  déficit
de  atención  con  hiperactividade.
Nai e fillo esfórzanse para encaixar
e levar a súa obrigada convivencia o
mellor posible. A chegada de Kyla,
unha nova veciña, marcaraos. Xun-
tos  atoparán  un  novo  equilibrio  e
recobrarán a esperanza. 

NOTAS DO DIRECTOR

Desde a miña primeira película, fa-
lei moito do amor. 

Falei da adolescencia, da inadapta-
ción,  da transexualidade.  Falei  de
Jackson Pollock e dos 90, da alie-
nación e a homofobia. Falei tamén
de  internados,  da  palabra  “espe-
cial”, de muxir as vacas, da cristali-
zación de Stendhal  e da síndrome
de Estocolmo. Falei en argot, falei
de  forma  sucia.  Falei  en  inglés  a
miúdo e  outras  moitas  veces  falei
sen xeito nin dereito. 

O tema é que cando “falas” de cou-
sas,  existe un risco inevitable que
che fai falar de moitas parvadas. É
por  iso  que  decidín  cinguirme  ao
que coñecía,  ou que me resultaba
máis ou menos próximo. Temas que
controlaba totalmente ou polo me-
nos abondo porque me criara no ba-
rrio.  Ou porque sabía o medo que
sentía, e sigo a sentir doutros. Sa-
bía  as  mentiras  que  nos  dicimos
cando vivimos agochándonos,  ou o
amor que nos empeñamos en des-
perdiciar cos ladróns de tempo. Son
temas  que  me tocaran como para
facerme querer falar deles. 

Pero debería haber un, só un tema
do que debería saber máis que nin-
guén, un que me inspirase de forma
incondicional, e que me gusta máis
que ningún outro, e desde logo é a
miña  nai.  Cando  digo  a  miña  nai,
refírome á figura que representa. 

Porque é ela á que sempre regreso. 

É ela a que quero ver gañar todas
as batallas, para a que quero inven-
tar problemas para ver como os re-
solve, é ela a través de quen me fa-
go todas as preguntas, a quen quero
ouvir gritar cando ninguén di nada,
é  ela  quen  quero  que  teña  razón
cando todos nos trabucamos, é ela
a  que  terá  a  última  palabra,  non
importa de que. 

De  volta  aos  días  de  Eu  matei  á
miña nai,  sentía que quería casti-
gala. Diso só pasaron cinco anos , e
creo que con Mommy, estou a bus-
car a súa vinganza. Non preguntes. 

Aspectos visuais
Vin  Mommy coma un filme escuro
no seu núcleo, pero pensei que, no
exterior, debía puírse con luz e ca-
lor. É o mandato da audiencia de-
terminar a verdadeira natureza da
película, non o meu. Non quero di-
cirlle a ninguén que pensar.

Tinguir  Mommy cunha  tonalidade
gris, cunha néboa húmida, parecía
a solución máis sinxela. Soñaba con
que Die e  Steve vivisen nun lugar
alegre, onde todo fose posible. Re-
cordo  xurarme  a  min  mesmo  que
faría  todo  para  que  os  meus  per-
sonaxes fosen e soasen como a xen-
te  do  lugar  onde  me  criei.  Non
unha caricatura de si mesmos, que
fosen "eles", realmente.

A fotografía tamén debía evitar dar
unha imaxe de desalento. As postas
de sol e as horas máxicas, durante
as que rodamos moitas das secuen-
cias, darían un toque de tons ver-
mellos e amarelos que nos servirían
para adornar os exteriores. A luz do
día cegaríanos cos seus escintileos.

Para  min  era  moi  importante  que
Mommy fose, na medida do posible,
unha  historia  radiante  de  coraxe,
amor e amizade.

Non vexo razón para facer, nin para
ver, películas sobre perdedores. Iso
non quere dicir  que teña unha vi-
sión despectiva deles, ao contrario.
Teño  especial  aversión  a  calquera
documento  artístico  que  pretende
retratar  aos humanos a través dos
seus fracasos. Creo que as persoas
non  deberían  definirse  polas  súas

dificultades e etiquetas, senón po-
los  seus  sentimentos  e  soños.  Por
esa razón quería facer un filme so-
bre gañadores e o que lles ocorre
ao final. Agardo telo conseguido.

O elenco
Coma sempre, quería que os acto-
res  fosen  o  centro  de  todo.  Sinto
fascinación por eles, e estudar a ar-
te da interpretación,  investigar  as
súas formas e estilos, analizar a súa
estrutura, refinala e entendela, é o
meu obxectivo final.

Para este filme quería que os acto-
res  tivesen  un  look menos  exube-
rante que os de Laurence Anyways,
e menos cerebral que os d'Os amo-
res  imaxinarios.  Os  personaxes  de
Mommy non  están  a  xogar  ningún
xogo e non saben como expresar os
seus sentimentos coa facilidade que
tiñan  moitos  dos  meus  personaxes
anteriores.  Die,  Steve  e  Kyla  non
son fachendosos. Pero son seres de
cores  altamente  buliciosos  que  se
expresan de maneira coherente coa
súa contorna e a súa historia.

Volver traballar con Anne Dorval e
Suzanne  Clément  non  significaba
repetir  patróns  do  pasado,  senón
tentar crear uns novos. Ese era un
dos retos máis excitantes e obvios;
ninguén debía recoñecelas. Antoine
era  a  sorpresa.  Aos  realizadores
gústalles  descubrir  novos  talentos.
Esa é a miña paixón, traballar con
grandes artistas, e tentar provocar,
a través deles, grandes emocións.

Nalgún momento, a fascinación que
sentiamos polos personaxes auténti-
cos  e  meticulosos  debilitouse  e
substituímolos por  personaxes  pre-
fabricados,  pensados  para  resultar
eficaces. Non importan os seus ape-
lidos, a súa historia, as súas preocu-
pacións. Sempre que encaixen den-
tro nunha narración intelixible, sa-
camos aos actores de caixas etique-
tadas. Os seres humanos interesan-
tes, polo menos os heroes da miña
infancia,  existían  de  forma  máis
concreta, e os actores aos que ad-
miro,  cos  que  me gusta  traballar,
poñen  unha  realidade  concreta  ao
servizo de cada traballo. Crean per-
sonaxes, non interpretacións.

Luns 9: THE GRANDMASTER · Dir. Wong Kar-wai | Mércores 11: WINTER SLEEP · Dir. Nuri Bilge Ceylan


