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L'inconnu du lac. Francia, 2013. Cor, 97 min. Xénero:  Drama | Dirección e 
guión: Alain Guiraudie  |  Produción: Sylvie Pialat  (Les Films du Worso) | 
Fotografía:  Claire Mathon | Montaxe: Jean-Christophe Hym | Intérpretes: 
Pierre  Deladonchamps  (Franck),  Christophe  Paou  (Michel),  Patrick 
D’Assumçao (Henri),  Jérôme Chappatte (inspector Damroder)

PREMIOS
a

Festival de Cannes 2013
Mellor Director (Un Certain Regard)
Festival de Sevilla 2013
Mellor Película e Fotografía
Premios César 2013
Mellor Actor Revelación

SINOPSE
a

Verán. Un lugar para ligar exclusivo 
para homes oculto a beiras dun la-
go.  Franck  pasa  o  tempo  entre  a 
súa amizade co gordo Henri e os es-
carceos con Michel, un home atrac-
tivo  pero  mortalmente  perigoso. 
Franck sabe o que agocha este ado-
nis escuro, pero aínda así desexa vi-
vir esta paixón de todos os xeitos.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Como naceu a idea do filme?
Polo  xeral,  hai  moitas  ideas  que 
chocan entre  si  no  meu cinema e 
gústame  moito  mesturar  xéneros. 
Redactei o guión rapidamente, nun 
mes  e  medio.  Quixen  partir  dun 
mundo real co que estou familiari-
zado, un microcosmos, e falar con 
toda franqueza do mundo homose-
xual. Para iso, dirixinme a un lugar 
que xa coñecía,  á beira dun lago, 
que non é o que nos serviu para a 
rodaxe. A miña intención era chegar 
a facer algo moi depurado, moi sin-
xelo, sen deixar de abordar distin-
tas  cuestións  sobre  o  amor  cunha 
historia moi pasional e sexual e, en 
contrapartida,  outra  onde  o  sexo 
aparece desligado.

Por  que  inxectou  elementos  de 
thriller na historia?
Decidín  pór  ao  meu  protagonista 
nunha situación insustentable entre 
o desexo e o amor que sente por un 
home  e  que  matinase  nalgunhas 
cuestións morais desde que é teste-
muña do asasinato. Tiña que carre-
xar  sobre  os  seus  ombreiros  esas 
cuestións  que  lle  reformularía  al-
guén do exterior, neste caso un ins-
pector de policía. O personaxe "ma-
léfico", tan atractivo e carismático, 
tamén tiña o seu lugar  neste  uni-
verso.

Resulta paradoxal que haxa certos 
momentos de comedia.
Dei  un  xiro  de  180º  con  respecto 
aos  meus  filmes  anteriores,  que 
eran  máis  ben  comedias  con  ele-
mentos que convidaban á inquietu-
de. Aquí. quería que a angustia to-
mase a dianteira,  sen que por  iso 
desaparecesen o cómico e o burles-
co, que son esenciais para min. Coi-
do  que  a  traxedia  vólvese  aínda 
máis  tráxica  cando  ten  puntos  de 
vista cómicos á beira.

Como xogou co ritmo circular da 
intriga, con esa repetición de tra-
xectos e variacións?
Está claro que a idea era a de con-
tar  unha historia  a  porta  pechada 
no exterior. Por moi amplo que sexa 
o  lugar,  non saímos  del,  volvemos 
sempre a el. Os días son todos prac-
ticamente iguais, agás que non son 
iguais en absoluto: hai un dispositi-
vo clínico que volve en cada viaxe. 
Gustábame esa recorrencia, que se 
remonta á miña primeira curta, que 
funcionaba así. Tamén ten que ver 
co teatro, cunha xeografía simple, 
con xente que se atopa permanen-
temente no mesmo lugar, coa ten-
sión do filme.

Que pode dicir das escenas de se-
xo explícito?
Por unha banda, tiña a razón íntima 
de afrontar dunha vez a miña pro-
pia  sexualidade  e  representala  na 
súa totalidade. Por outro, hai unha 
intención máis estética de mostrar 
que aquilo que adoitamos deixar ao 
carón  da  pornografía  tamén  pode 
ser fermoso e, sobre todo, conectar 
as  relacións  amorosas  cos  órganos 
que adoitamos clasificar como "su-
cios", imbricar con fluidez as rela-
cións amorosas e o sexo. Na paixón 
hai sexo e no sexo están os órganos 
que  se  penetran.  Tiña  bastantes 
máis  planos  de sexo non simulado 
e, ao final, optei por non mostralos 
de xeito demasiado ostentoso.

Como  traballou  a  extraordinaria 
luz da película?
Non estaba satisfeito con algúns dos 
meus filmes: o xeito en que traba-

llei coa noite non era nin artificial 
abondo nin artístico abondo. Deve-
cía por facer unha fita naturista con 
todas  as  da  lei;  como  dicía  Flau-
bert,  non  hai  nada  máis  fermoso 
que  actuar  conforme  á  natureza. 
Por  iso,  apetecíame  facer  uso  do 
gran electricista que é o sol e tra-
ballar  na propia  evolución do día, 
pasando por luces como a da tardi-
ña, a do luscofusco e a do solpor. 
Iso dálle unha riqueza luminosa que 
participa na sensualidade do filme.

Foi complicado o casting para eli-
xir os actores axeitados? 
Avisamos desde o principio que os 
actores ían ter que estar espidos to-
do o tempo, pero acudiron preto de 
500 persoas ás probas. Cría que me 
custaría traballo,  pero equivoquei-
me. Non houbo conformismo.

O final parece ambiguo a posta...
Penso que é natural que o filme co-
mece de forma realista e gradual-
mente  engada  situacións  abstrac-
tas. Comeza nun mundo hedonista e 
soleado e remata nun pesadelo ne-
gro. Eu escollín esta fin por moitas 
razóns, unha delas é que el ten un 
carácter intensamente existencial.

Como foi a reacción do público?
A reacción xeralmente positiva sor-
prendeume, pois  eu estaba prepa-
rado para lidar co rexeitamento de 
parte do público e da crítica. Nor-
malmente as persoas achéganse pa-
ra dicir cousas boas do filme. A úni-
ca  excepción  foi  no  Líbano,  onde 
censuraron a película. 

Están  comparando  moito  o  seu 
filme con A vida de Adèle.
Penso que ambos teñen en común o 
feito de non tratar a homosexuali-
dade per se.  Os seus temas son o 
amor, a luxuria e a paixón, e contri-
búen a universalizar  a  experiencia 
homosexual.  A  catalogación  como 
"filmes  gais"  incomódame.  Agora, 
no  caso  d'A  vida  de  Adèle,  eu 
pondero  as  escollas  do  realizador 
heterosexual  nas  escenas  de  sexo 
entre  mulleres.  Penso  que  a  súa 
intención foi  crear  un espectáculo 
picante, algo que eu tento evitar.

Tras Semana Santa: Luns 21: CENTRO HISTÓRICO | Mércores 23: MISTERIOS DE LISBOA (1ª parte)


