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Nymphomaniac. Dinamarca, 2013. Cor, 122/123 min. Xénero: Drama erótico
|  Dirección e guión:  Lars von Trier | Produción: Louise Vesth (Zentropa
Entertainments)  |  Fotografía:  Manuel  Alberto  Claro |  Montaxe: Molly
Malene  Stensgaard  |  Intérpretes:  Charlotte  Gainsbourg  (Joe),  Stellan
Skarsgård  (Seligman),  Stacy  Martin  (Joe  noviña),  Shia  LaBeouf  (Jerôme),
Connie Nielsen (nai de Joe), Christian Slater (pai de Joe), Uma Thurman
(Sra. H), Willem Dafoe (L), Jamie Bell (K), Mia Goth (P), Sophie Kennedy (B)

SINOPSE
a

Unha fría noite invernal, Seligman,
un solteiro de idade madura, atopa
a unha muller nun canellón golpea-
da e  semiinconsciente. Despois  de
recollela e coidala, sente curiosida-
de por saber como puido chegar a
semellante situación. Joe explícalle
entón a súa historia, unha vida chea
de  conflitos  e  turbias  relacións.  A
película divídese en dous volumes,
centrándose o  primeiro  na súa in-
fancia e adolescencia, mentres que
o segundo fíxase na súa etapa adul-
ta ata os 50 anos (momento no que
acepta que é ninfómana).

ENTREVISTA A C. GAINSBOURG

[Lars von Trier négase a conceder en-
trevistas  desde  a  súa  polémica  en
Cannes]

Cando lle falou Lars von Trier do
proxecto por primeira vez e como
reaccionou?
Foi en 2011, pouco despois da rolda
de prensa en Cannes.  Ao principio
crin  que  se  trataba  dunha  broma,
pero logo entendín  que ía moi  en
serio.  Pareceume  un  proxecto  es-
traño, pero non me deu medo. Ale-
greime  de  que  volvese  contar  co-
migo despois de Melancholia. A ver-
dade é que me sorprendeu.

Entendeu  a  película  como  porno
de autor ou como un estudo sobre
a sexualidade feminina?
Nin unha cousa nin a outra. Vina co-
mo  a  historia  dun  personaxe  que
me interesaba moito. Eu non vexo o
filme  como  un  manifesto  sobre  a
relación das mulleres co sexo. Para
min, trátase do retrato dunha mu-
ller excepcional, no sentido de que
non  nos  representa  a  todas.  Tam-
pouco me parece ben definila como
unha  película  feminista  ou  antife-
minista, como ouvín ultimamente. A
película fala da forza desta muller,
pero tamén da súa vulnerabilidade.
É un retrato individual e non creo
que haxa que ir máis aló.

Sorpréndelle que a censura corta-
se escenas nalgúns países?

Si, é algo que me sorprendeu moi-
to. En especial en Francia, onde a
censura segue sendo moito máis po-
derosa do que cría. Pensaba que a
nosa sociedade era máis aberta.  A
verdade é que me parece moi hipó-
crita. Sobre todo, cando un sabe to-
do o que se pode ver en internet.

Considérase unha actriz valente?
Non me considero valente en abso-
luto, nin como persoa nin como ac-
triz. En realidade, as escenas de se-
xo non foron nada difíciles. O que
foi un reto foi memorizar o diálogo.
Nunca  tivera  tantas  frases  por
aprender.  Rodamos  as  escenas  da
conversa con Seligman ao final  da
rodaxe, durante 15 días moi inten-
sos. Crin que, despois de tantas es-
cenas de sexo, as palabras serían o
máis fácil. Ao final foi todo o con-
trario. En comparación, as escenas
de sexo parecéronme facilísimas.

Non se produce desgaste despois
de  dous  meses  rodando  escenas
tan extremas?
Por suposto, pero iso non é necesa-
riamente negativo. Para min, rodar
unha película  como esta supón un
arrebato  emocional.  O  curioso  é
que,  cando todo termina,  non me
sinto deprimida. Síntome ben. Tal-
vez sexa un pouco masoquista, pero
gústame  vivir  este  tipo  de  expe-
riencias.  Son  unha  persoa  tímida,
que  nunca  viviría  estas  cousas  se
non fose polo cinema.

Que sente ao amosarse espida?
Resulta  un pouco estraño. En rea-
lidade, case nada do que se ve en
pantalla é o meu corpo. Cando o es-
pectador ve un primeiro plano du-
nha vaxina, esa non é a miña vaxi-
na.  É  moi  perturbador  verme  en
pantalla  coa vaxina doutra  muller.
Cando vin o filme por primeira vez,
entráronme  ganas  de  gritar:  "Esa
vaxina non é miña!". O único que é
meu de todo o que ven son os meus
peitos. E nin sequera o son ao cento
por cento, porque durante a rodaxe
estaba a dar de mamar á miña filla,
así  que  estaban  máis  grandes  do
normal.

Como logrou alternar dúas cousas
tan opostas?
Permitiume respirar. Durante o día
enfrontábame  a  cousas  completa-
mente tolas. Pero pola noite reen-
contrábame cun bebé  doce e  ino-
cente na miña habitación de hotel.
Eran dous polos opostos, o cal  me
axudou  a  atopar  un  equilibrio.  O
máis estraño é que a miña filla chá-
mase  Joe,  igual  que  o  personaxe.
Xúrolle  que  foi  unha  casualidade.
Lars non o podía crer. Cando me de-
catei,  pedinlle que lle cambiase o
nome, pero negouse. Estaba empe-
rrado en que tivese nome de mozo.

Como definiría a súa relación con
Von Trier?
É un home moi misterioso. Non po-
do dicir que o coñeza. Gustaríame
dicir que é un amigo, aínda que se
trata  dun  personaxe  impredicible.
Non podo dicir que me sinta próxi-
ma a el. Oxalá puidese. Aínda que
si que hai algo que creceu entre nós
ao longo destas tres rodaxes.

Que instrucións  lle  deu  para  en-
tender a Joe?
Case  ningunha.  É  un  director  que
non se expresa, non che explica na-
da. Ao rodarmos Anticristo, lembro
que cheguei  ao set  cunha lista de
preguntas. Lars nin sequera me es-
coitou. Levantouse e díxome: "Vou
botar a sesta". Esta vez nin sequera
o tentei. Só me dixo que entrevis-
tara a mulleres ninfómanas e que a
súa vida non era nada divertida, pa-
ra que enfocase a miña interpreta-
ción nesa dirección.

Ten criticado o comportamento do
director durante as súas rodaxes e
dixo  que  ás  veces  "vai  lonxe  de
máis". Arrepentiuse, logo?
Non,  nunca  me arrepentín.  Houbo
momentos difíciles, como en todas
as rodaxes, pero en realidade Lars é
unha persoa moito  máis  amable e
respectuosa do que cre a xente. Ao
rodarmos  Nymphomaniac,  eu  esta-
ba a perder a unha persoa moi pró-
xima. Lars sabía que estaba a sufrir,
así  que  foi  moi  amable  comigo.
Axudoume e colleume da man.
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