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SINOPSE
a

Cyril  ten case 12 anos  e  un único 
plan:  atopar  ao  pai  que  o  deixou 
temporalmente  nun  fogar  de 
acollida.  Escapando  do  persoal  do 
hospicio,  coñece por  casualidade a 
Samantha,  unha  perruqueira  que 
accede a que quede con ela as fins 
de semana. 

ENTREVISTA AOS DIRECTORES

Como xurdiu a idea deste filme
Luc: Era  unha  historia  que  nos 
roldaba dende hai tempo. A historia 
dunha muller que axuda a un mozo 
a  liberarse  da  violencia  que  o 
aprisiona.  A  primeira  imaxe  era  a 
deste neno, un feixe de nervios, que 
atopa  a  paz  e  o  acougo  grazas  a 
outro ser humano.
Jean-Pierre: Ao comezo pensamos 
que  Samantha  podía  ser  médica, 
pero  despois  mudamos  de  idea  e 
decidimos que sería perruqueira. 
a

A película é conmovedora pero 
sen caer en sentimentalismos.
Jean-Pierre: Afortunadamente!
Luc: Non  queriamos  dar  pistas 
sobre o que empurra a Samantha a 
interesarse por Cyril. Non queriamos 
dar moitas explicacións psicolóxicas, 
nin  que  o  pasado  explicase  o 
presente.
a

Cyril non para, é infatigable.
Jean-Pierre: Si,  adoita  ir  en 
bicicleta...  É un neno que busca o 
amor pero que aínda non o sabe.

Os  seus  filmes  soen  tratar  as 
relacións  entre  pais  e  fillos:  A 
promesa, O neno, O fillo... 
Luc: Todos somos fillos de alguén...
Jean-Pierre: A sociedade fomenta 
o  individualismo,  así  que  é  unha 
especie  de  reacción,  a  necesidade 
de recuperar a noción de vínculo. Un 
vencello  que  non  ten  que  ser 
necesariamente  biolóxico,  como  o 
de Samantha e Cyril.

A  pesar  da  tráxica  historia  de 
Cyril, o filme é optimista.
Jean-Pierre: Si, tentamos que fose 
fluído e non demasiado enrevesado.
a

É difícil rodar a tenrura?
Luc: A verdade é que o mal sempre 
resulta máis atractivo. Pero era moi 
importante  que  non  caésemos 
nunha tenrura edulcorada. O que si 
queriamos reflectir era o sentimento 
de apertura e de intercambio.
Jean-Pierre:  Facer  unha  película 
sobre  unha  persoa  que  se  desvive 
desinteresadamente  por  outra  non 
nos ocorre moi a miúdo. E Cécile de 
France transmite  esas  calidades de 
forma natural.

Non  adoitan  traballar  con 
actores coñecidos.
Luc: Nunca  escribimos  pensando 
nun actor en particular. Rematado o 
guión,  empezamos  a  pensar  en 
actrices  e  Cécile  foi  a  que  xurdiu 
primeiro.  Sabiamos  que  con  ela 
evitariamos ese lado melodramático. 
O seu corpo e a súa cara dino todo. 
Ensinámoslle  o  guión  e  aceptou 
inmediatamente.  Fíxonos  algunhas 
preguntas  sobre as  motivacións  de 
Samantha.  Dixémoslle  que  estaba 
aí, nese momento. Máis nada. E ela 
confiou en nós.
a

Onde atoparon a Thomas Doret?
Jean-Pierre: Atopámolo  pola  vía 
habitual para buscar actores da súa 

idade:  pondo un anuncio no xornal. 
Thomas foi o quinto neno que vimos 
e de seguida soubemos que era el.
Luc:  Impresionounos  a  expresión 
dos  seus  ollos,  o  seu  aspecto  de 
neno teimudo, a súa concentración.
Jean-Pierre: Tiña unha capacidade 
asombrosa para aprenderse os seus 
diálogos,  que  eran  moitos. 
Comprendeu  de  forma  intuitiva  o 
seu papel. Foi preciso e conmovedor.
Luc:  Foi o único que estivo as seis 
semanas  de  ensaios,  así  que  se 
converteu  nunha  especie  de  líder! 
Aprendera as escenas de memoria, 
e ao trabucarse púñase furioso.
a

Como escribiron o guión? Canto 
tempo lles levou?
Jean-Pierre: Un  ano  e  unhas 
semanas,  pero  levabamos  moito 
tempo  falando  do  tema.  Partimos 
dun personaxe e unha situación,  e 
dende aí fixemos varios borradores.

E a rodaxe?
Luc:  55  días,  pero  case  nunca 
traballamos  despois  da  1:30.  Para 
rodar  cun  neno  de  13  anos, 
estabamos moi ben preparados. 

É  a  primeira  vez  que  usan 
música, pero con moderación.
Luc: Non soemos facelo e tivemos 
moitas dúbidas. Queriamos construír 
a película como se fose un conto de 
fadas,  con  malos  que  queren 
arruinar as ilusións do mozo, e onde 
Samantha é unha especie de fada. 
Nun  conto  ten  que  haber  unha 
evolución,  con  emocións  e  novos 
comezos.  Pareceunos  que  nalgúns 
momentos  a  música  podía  ter  un 
efecto calmante para Cyril.
a

Que tal  foi  volver  participar  (e 
gañar) no festival de Cannes?
Luc: O noso cinema débelle moito a 
Cannes. A nosa historia continúa, e 
por agora non podería ser mellor.

E A SEMANA QUE VÉN: A árbore da vida | Dir. Terrence Malick | 25 de xaneiro 20:30 + 23 h Cinebox 


