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O AMANTE DOBRE

FICHA TÉCNICA

L'amant double. Francia, 2017. Cor, 107 min. Xénero: Thriller | Dirección:
François Ozon | Guión: François Ozon, Philippe Piazzo | Produción:  Eric &
Nicolas  Altmayer (Mandarin  Films,  FOZ,  Mars  Films)  |  Fotografía: Manuel
Dacosse | Montaxe: Laure Gardette | Música: Philippe Rombi | Intérpretes:
Marine Vacth (Chloé), Jérémie Renier (Paul), Jacqueline Bisset (Sra Shenker),
Myriam Boyer (Rose), Dominique Reymond (xinecóloga), Fanny Sage (Sandra)

SINOPSE

Chloé é unha moza fráxil que  namo-
ra do seu psicoterapeuta, Paul. Uns
meses  máis  tarde,  cando  van  vivir
xuntos,  ela  descobre  que  o  seu
amante  lle  ocultou  unha  parte  da
súa  identidade,  coa  que  Chloé  se
obsesionará.

NOTAS DO DIRECTOR

Adaptar a Joyce Carol Oates
Admiro  a  Joyce  Carol  Oates  desde
hai tempo pola súa escritura precisa,
a súa sutileza psicolóxica, a ambigüi-
dade dos seus personaxes e a inteli-
xencia dos seus relatos. Cando sou-
ben  que  escribía  novelas  policíacas
baixo  o  pseudónimo  de  Rosamond
Smith, intereseime por estes escritos
supostamente “menores”, convenci-
do de que a súa imaxinación desbor-
dante sería propicia para o cinema.
Así  é como descubrín  Vidas  xemel-
gas. Mantiven o punto de partida do
libro:  unha  muller  descobre  que  o
seu  psicoterapeuta,  que  agora  é  o
seu amante, ten un irmán, tamén te-
rapeuta. Oates conta a historia con
maior realismo, mentres que eu con-
vertina  nalgo  máis  mental  inscrito
nunha realidade máis francesa. Con
todo, o filme contén algúns dos te-
mas predilectos da escritora, coma a
neurose, o sexo e os xemelgos.

A psicanálise
Levaba  tempo  querendo  transcribir
cinematograficamente a experiencia
dunha sesión de psicanálise. Ao co-
mezo está o monólogo de Chloé ante
o seu psicanalista; fala dos seus so-
ños, do que sente, da súa familia...
O espectador vese mergullado na súa
intimidade, e iso pode provocar cer-
ta angustia: “Vai seguir  así  durante
hora  e  media?”  Tampouco  quería
quedarme  no  dispositivo  analítico,
desexaba capturar algo máis vivo pa-
ra que o espectador seguise a psico-
terapia como un psicanalista escoita
aos seus pacientes, dun modo flotan-
te.  Na  posta  en escena  destas  pri-
meiras secuencias, os efectos visuais
e os cambios de punto de vista case
van  en  contra  da palabra.  Pero  de
oír con atención  ou de volver ver a

película, un dáse conta de que todo
queda dito neses primeiros dez mi-
nutos. 

Un thriller mental
A subxectividade na que nos somen
os dez primeiros minutos contamina
o resto da historia. A miña idea era
seguir  a  Chloé  de  forma  lineal  e
dentro dunha tensión narrativa xo-
gando  cunha  forma  de  suspense,
pero  manténdoa  nunha  realidade
vacilante, con momentos nos que a
súa  mente  flutúa  cara  á  fantasía.
Iso  permitíame saír  do rexistro da
realidade  pura  e  dura,  e  flirtear
constantemente  co  que  imaxina  o
personaxe.  Tamén  me  gustaba  a
idea de que o  perigo  e  a  ameaza
exterior que a atenazan fosen pro-
ducidos por algo interior. E xurdiu a
idea  de  que  Chloé  traballase  nun
museo. En certo xeito, vese conta-
minada  polas  obras  que  vixía.  Ao
comezo, as coleccións parecen bas-
tante estéticas, pero segundo avan-
za o  filme fanse  máis  orgánicas  e
monstruosas,  como  se  Chloé  pro-
xectase nelas o seu malestar.

A posta en escena
Tras un filme como Frantz, contido
e clásico, afundirme na imaxinación
de Chloé permitíame adoptar moi-
tas máis audacias formais. O aman-
te dobre  conta unha historia esen-
cialmente mental, polo que se me
ocorreu construír unha posta en es-
cena estrutural, xogar coa simetría,
os reflexos, a xeometría. Todos os
decorados pensáronse co obxectivo
de dar a impresión de que algo se
vai construíndo, como unha mente
elaborando  un  pensamento.  Rodei
as  miñas  últimas  películas  en  35
mm,  pero  para  esta  apeteceume
volver  ao  dixital,  ao  scope,  e  ex-
perimentar cunha imaxe máis con-
temporánea,  máis  nítida,  mesmo
ousaría dicir “cirúrxica” nalgúns in-
tres, sen deixar de ser moi estética.

Marine Vacth
Ao nacer este proxecto hai 4 anos
non pensei en Marine, era nova de
máis para o papel.  Pero ao volver
retomalo tras Frantz, Marine madu-
rara, fora nai, convertérase en mu-
ller. Ademais, tiñamos moitas ganas

de  volver  traballar  xuntos.  Nova  e
bonita tiña unha vertente documen-
tal ao redor dunha xove actriz des-
coñecida.  Marine  encarnaba  unha
adolescente silenciosa, opaca e mis-
teriosa na que se proxectaban diver-
sas  interpretacións.  Nesta  película
fai un auténtico traballo de composi-
ción, de intérprete consumada. Leva
o  segredo  no  seu  interior,  busca  a
chave e acompañámola na súa inves-
tigación. 

Jérémie Renier
É a terceira vez que traballo con Jé-
rémie, tras Amantes criminais e  Po-
tiche,  mulleres  ao  poder.  Seguía  a
pensar nel coma o adolescente que
coñecín en 1998 e cría que carecería
da madurez necesaria para o papel.
Quedei gratamente sorprendido. Ad-
quirira forza, virilidade. En canto fi-
xo  unha  proba  con  Marine,  sentín
que había unha química erótica en-
tre os dous. Para a interpretación de
Paul e Louis baseámonos nun princi-
pio binario, o bo e o malo. Pero Jé-
rémie de seguido achegou complexi-
dade aos papeis e vimos que o per-
sonaxe  máis  complicado  dos  dous
era o de Paul. É máis misterioso, di-
simula máis, é fácil imaxinar e pro-
xectar  cousas  nel.  Tamén  traballa-
mos  o  vestiario,  as  diferenzas  físi-
cas, os peiteados, os movementos, a
fala. Ao principio ocorréusenos que a
voz de Louis sería máis grave, máis
timbrada, pero que teñan a mesma
voz fai que todo sexa aínda máis tur-
bio. Do mesmo xeito que Chloé, hai
momentos en que non sabemos quen
é quen.

Paul/Louis
Apetecíame que Paul parecese un bo
psicoterapeuta, coherente e dese no
cravo  no  que  lle  di  a  Chloé.  Pola
contra, Louis transgride as regras e o
marco da psicanálise. Todo o que ro-
dea  aos  dous  irmáns  é  un  reflexo,
máis que nada os decorados. A con-
sulta de Paul é cómoda, cálida, agra-
dable, hai cadeiras de brazos de coi-
ro,  moqueta,  cores  amables.  A de
Louis é glacial, de mármore, con flo-
res artificiais, cores frías. En canto
aos  espellos  son  horizontais  onde
Paul e verticais onde Louis.
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