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PREMIOS
a

Premios César 2006
Mellor Director, Mellor Actor, Mellor 
Música e Mellor Montaxe

SINOPSE
a

Margot,  a  muller  de  Alex,  foi 
brutalmente  asasinada  por  un 
psicópata.  Incapaz  de  recuperarse 
da perda, o seu marido non deixa 
de lembrala  nin por  un momento. 
Un día, oito anos despois, recibe un 
email.  Ábreo  e  atopa  unha  imaxe 
en tempo real, a cara dunha muller 
entre a multitude: é a de Margot. 

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Por que elixiu co-adaptar a novela 
de  Harlan  Coben  para  a  súa 
segunda longametraxe?
Porque  lin  o  libro  e  quedara 
abraiado cos personaxes, eran pro-
fundos  e  ben construídos.  Gustou-
me moito  que  a  historia  de  amor 
fose o motor da novela de suspen-
se.  Pensei  que  a  situación  deste 
home, a perda da súa esposa, pasar 
8 anos sen poder reconstruír a súa 
vida, daría para unha boa película, 
pois é unha gran historia de amor. 

Non  llo  digas  a  ninguén ía  ser 
unha  produción  estadounidense, 
pero ao final  adaptouna vostede. 
Como sucedeu iso?
Ao rematar de ler o libro,  souben 
que  Michael  Apted  ía  adaptalo,  e 
quedei decepcionado. Varios meses 
máis  tarde,  xantando  nun  festival 
d'Os  Ánxeles,  sentei  a  carón  de 
Apted  e  comenteille  a  miña 
decepción,  e  el  dixo:  "Sabes  que? 
Xa non vou adaptalo. Así que faino 
ti se queres". Díxoo de broma, pero 
finxín  que  ía  ao  baño,  chamei  ao 
meu produtor e mandeille conseguir 
os  dereitos  do  libro.  Tiven  que 
convencer a Coben; envieille cartas 
explicándolle  como  e  por  que 
quería  adaptalo.  Falei  con  el  da 
historia  de  amor,  que  era  moi 
importante para el e para min. 

Houbo moitos cambios no filme?
Si, fixen unha chea de cambios. As 
explicacións do final... Tivemos que 
cambialas  porque funcionaban moi 
ben no libro, pero non na pantalla. 
Pero o libro estaba tan ben escrito 
que unha vez cambiado un pouco, 
todo  veu  abaixo.  Por  iso  ao  final 
tiven que facer grandes cambios.
Desfíxenme  de  varios  personaxes. 
As escenas de equitación tampouco 
estaban no libro.
a

Como  foi  colaborar  con  Philippe 
Lefebvre no guión?
Coñecémonos desde hai moito tem-
po, polo que non temos problemas 
para comunicarnos.  Falamos moito 
e lanzámonos ideas, mesmo se non 
son boas. Ao  termos a estrutura bá-
sica e saber o que ía pasar, dividí-
monos  o  traballo  por  escenas,  e 
logo  intercambiámolas  e  xulgabá-
molas. Por último, pulimos o guión 
enteiro xuntos. Funciona porque así 
os personaxes non falan do mesmo 
xeito,  como  pasa  noutros  filmes. 
Escribir  os  diálogos  por  separado 
axudou a que falasen distinto.

Como convenceu a tantas estrelas 
para participar na película?
Foi  a  miña paixón.  A miña paixón 
polo  guión,  pola  historia.  Todos 
viran  o  meu  primeiro  filme,  iso 
axudou. E viron que realmente sa-
bía o  que estaba a  facer.  Ao diri-
xilos,  tentei  esquecerme  de  quen 
eran. Cando falaba con Jean Roche-
fort, trataba de esquecer quen era, 
non sentirme intimidado.
a

Sorprende  a  dirección  de  foto-
grafía  de Offenstein.
O  importante  para  min  era  rodar 
dun xeito cirúrxico porque a trama 
é  de  tolos:  un  home perde  á  súa 
esposa  e  esta  reaparece  8  anos 
despois. Quería que todo o demais 
fose realista, por iso filmei cámara 
en man. E Christophe é como o meu 
irmán.  Fixemos  xuntos  todas  as 
miñas curtas, así que tiñamos unha 
complicidade moi grande. 

a

Operamos con dúas cámaras,  eu e 
Christophe.  Gústame  facelo  así, 
estar realmente preto dos actores. 
Eu  corría  por  todos  lados  con 
François  Cluzet,  dicíndolle  "ven 
aquí, vai aló!", e dalgunha maneira 
isto seica creou unha sensación de 
emerxencia, o que era xenial. Creo 
que  foi  bo,  porque  tivemos  que 
rodar moi rápido. De ter tres días, 
poderiamos ter feito unha chea de 
cousas  con  especialistas,  pero  en 
cambio  só  eramos  nós,  correndo 
entre  coches  por  todas  partes. 
Fíxose real.
a

Cal  foi  o meirande reto ao facer 
esta película? 
Poder facer a película exactamente 
como eu quería facela, sen presións 
dos produtores. Iso foi complicado, 
xa que non querían a Cluzet porque 
pensaban que non era famoso abon-
do para protagonizar un filme dese 
orzamento.  Pero  puiden  conven-
celos,  e  finalmente  el  gañou  o 
César ao Mellor Actor.
a

Que aprendeu desta rodaxe como 
director?
Aprendín  varias  cousas:  seguir 
sempre  o  meu  primeiro  instinto, 
centrarme nos personaxes e non ir 
de sobrado, non pretender que son 
un  gran  director  e  tentar  facer 
virguerías  coa  cámara.  Porque  á 
xente  iso  non lle  importa:  o  máis 
importante é estar na situación, na 
historia,  e  cos  personaxes  todo  o 
tempo. Na escena da persecución, 
por  exemplo:  o  xefe  de  efectos 
especiais tratou de convencerme de 
facer moitas tomas porque só tiña 
catro  horas.  Os  accidentes,  pór 
unha casa móbil ao revés e que un 
coche se estrelase contra ela. E a 
min  iso  non  me importaba,  non o 
precisaba. Pero díxenlle que fose ao 
outro  lado  da  autoestrada  e  que 
rodase  o  que  el  pensase  que 
cumpría. Así que fíxoo, pero non o 
necesitamos  e  finalmente  non 
utilicei  ese  material  na  montaxe 
final. Tratábase de estar con el.
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