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Dans la maison. Francia, 2012. Cor, 105 min. Xénero: Comedia dramática | 
Dirección  e  guión: François  Ozon  |  Produción:  Eric  Altmeyer,  Nicolas 
Altmeyer (Mandarin  Cinéma) |  Fotografía:  Jérôme  Alméras |  Montaxe: 
Laure  Gardette  |  Música: Philippe  Rombi  |  Intérpretes:  Fabrice  Luchini 
(Germain),  Ernst  Umhauer  (Claude),  Kristin  Scott  Thomas  (Jeanne), 
Emmanuelle Seigner (Esther), Bastien Ughetto (Rapha fillo)
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Cuncha de Ouro á Mellor  Película, 
Mellor Guión

SINOPSE
a

Un profesor de literatura francesa, 
desalentado polas insulsas e torpes 
redaccións dos seus novos alumnos, 
descobre entusiasmado que o mozo 
que senta ao fondo da clase mostra 
nos seus traballos un agudo e sutil 
sentido da observación. Este mozo, 
que se sente fascinado pola familia 
dun compañeiro, escribirá, animado 
polo  profesor,  unha  especie  de 
novela sobre esa familia (e tamén 
sobre o profesor),  na que é difícil 
distinguir entre realidade e ficción. 

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Na casa  baséase na obra O mozo 
da última fila, de Juan Mayorga.
Chamoume  a  atención  a  relación 
entre profesor e alumno cando lin a 
obra  de  teatro.  Simpatizamos  co 
punto  de  vista  dos  dous.  Normal-
mente,  os  alumnos  aprenden  do 
mestre, pero aquí a aprendizaxe vai 
nas  dúas  direccións.  A  relación 
entre Germain e Claude representa 
a  asociación  simbólica  necesaria 
para  calquera  esforzo  creativo:  o 
editor e o escritor, o produtor e o 
realizador, mesmo o autor e o seu 
público. Lendo a obra, vin a oportu-
nidade de falar do meu traballo, do 
cinema,  da  inspiración  e  do  que 
significa crear e ser espectador.

Como adaptou a obra ao cine?
A obra é un diálogo continuo. Non 
hai actos nin escenas definidas. Os 
decorados non se especifican nin se 
diferencian, estase en todas partes 
á vez: a aula, a casa, o parque. O 
primeiro  foi  crear  unha  estrutura 
temporal  e  espacial,  organizar  a 
historia por tempo e localizacións.
Pensara  en  situar  a  acción  en 
Inglaterra, pois vía aos alumnos con 
uniforme,  algo que  xa non pasa en 

Francia, pero esa idea requiría unha 
adaptación e un proceso de casting 
maiores. Entón pensei nunha escola 
piloto, algo debatido en Francia.
Eliminei e simplifiquei bastante. Na 
obra,  a  Rapha  dáselle  moi  ben  a 
filosofía, ao contrario que a Claude, 
o matemático.  O diálogo dos dous 
mozos era moi sofisticado e teatral 
para  o  que  quería  ilustrar.  A obra 
desenvolve  moitas  teorías  sobre  o 
acto creativo. Só quedei co que me 
chegaba e traballei a historia.
O problema fundamental era como 
representar  o  que escribe  Claude. 
Germain  le  a  primeira  entrega, 
alertando ao espectador  de que a 
narración  continuará.  Establecer  o 
mecanismo desde o principio e con 
claridade  permitiume  liberarme 
moito antes. A segunda entrega xa 
é  visual  e  coméntaa  Claude,  o 
narrador. Segundo avanza o filme, a 
voz  en  off  diminúe,  substituída 
polos diálogos e a imaxe. 

Evocar  o  proceso  de  chegar  á 
ficción  non  diminúe  o  pracer  de 
velo cobrar vida na pantalla.
Con todo, o que ocorre na casa é 
banal. Cheguei a pensar en engadir 
algo dramático e levar o filme máis 
cara  a  un thriller,  darlle  misterio, 
tipo  Hollywood.  Pero  deime conta 
de que o verdadeiro reto consistía 
en  facer  da  normalidade  algo 
fascinante: os problemas do pai no 
traballo;  a  paixón  do  fillo  polo 
baloncesto  e  o  seu  afecto  por 
Claude; o aburrimento da nai e os 
seus  soños  de  decoración.  Quería 
converter estas cousas ordinarias en 
extraordinarias,  contándoas  e  fil-
mándoas para aumentar a tensión. 
O guión concibiuse para aumentar a 
participación do público, estimular 
a imaxinación e facernos participar 
na historia. Faltan algunhas pezas, 
e  segundo  progresa  a  película,  a 
diferenza entre a realidade e o que 
escribe  Claude  é  máis  difícil  de 
discernir. A montaxe foi crucial para 
que o mecanismo orixinal se fundise 
nun  segundo  plano,  reforzando  as 
elipses  e  xogando  coa  confusión 
entre realidade e ficción.

A música,  insistente,  recorrente, 
axuda a que nos deixemos levar.
Si, quería unha música rítmica que 
enganchase  ao  público.  A melodía 
que se ouve durante a narración de 
Claude transmite unha sensación de 
continuidade, temos ganas de saber 
que  vai  escribir.  Igual  que  con 
Swimming Pool, entreguei o guión a 
Philippe Rombi antes da rodaxe, e 
as  súas  composicións  inspiráronme 
e axudaron a determinar as miñas 
decisións como director.

No filme hai certo subtexto social. 
Claude é un rapaz desfavorecido.
Na  obra  non  queda  claro;  sábese 
que o seu pai sofre unha minusvalía 
e que a súa nai non está, pero non 
vai  máis  aló.  Necesitaba  crear  un 
contexto  social  para  Claude.  Era 
importante que a orixe humilde de 
Claude  se  descubrise  e  visualizase 
tarde  para  entender  como  a  súa 
irónica procura por atopar un sitio 
na familia perfecta convértese, aos 
poucos,  nun  sentimento  de  amor 
baseado nunha carencia afectiva.

Pode  verse  a  película  como  un 
autorretrato?
Non, pero identifícome coa relación 
entre Claude e Germain. Se algúns 
profesores  significaron  algo  máis 
para  min,  foi  porque  houbo  un 
auténtico  intercambio  entre  nós. 
Descubrino  ben  avanzada  a  miña 
educación,  cando  xa  sabía  que 
quería ser cineasta. Ocorreume con 
Joseph Morder, Eric Rohmer e Jean 
Douchet;  alentaron  e  confirmaron 
os  meus  instintos.  Os  meus  pais 
tamén  son  profesores  e  vivino  de 
preto  durante  a  infancia.  Sei  o 
pesado que é ler  exames,  sei  que 
hai  alumnos  favoritos,  as  tensións 
co director. Coñecía ben o tema. 

Por que non usou o título da obra?
Pareceume que o título centrábase 
nun só aspecto, o alumno diferente 
que destaca pero que non se adapta 
á sociedade. Quería abrir o campo 
de visión, pois todos os personaxes 
son importantes. Nos meus filmes, a 
casa é sempre o núcleo da historia.
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