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SINOPSE

Nathalie é unha profesora de filoso-
fía que dá clases nun instituto de Pa-
rís. O seu traballo entusiásmaa e re-
parte o seu tempo entre os alumnos
e a familia, cos seus fillos xa maiores
e a súa nai algo senil. Un día o seu
marido infórmaa de que vai marchar
con outra muller. Ese será só o pri-
meiro dunha serie de grandes cam-
bios que obrigarán a Nathalie a rein-
ventar a súa vida dun día para outro.

ENTREVISTA Á DIRECTORA

É certo que O porvir en certa me-
dida conta a historia da súa nai? 
Máis ben inspírase nun aspecto moi
puntual  da súa vida:  a  súa separa-
ción e como se apañou para reinven-
tarse. Ao comezo tiven dúbidas sobre
se  escribir  ou  non  sobre  o  asunto,
asustábame. Pensei que o guión re-
sultante sería moi  pesimista.  O cu-
rioso é que agora resulta que é a mi-
ña  película  máis  optimista,  seica.
Facéndoa aprendín algo interesante:
que un pode ser feliz aínda que non
teña ninguén de quen namorar.

Algún día fará un filme que non te-
ña elementos autobiográficos? 
Tentei escribir sobre asuntos e per-
soas que non me son tan próximas,
pero non me sae. Sáeme escribir so-
bre persoas moi próximas a min e ás
que amo. Supoño que o que persigo
facéndoo é, dalgún modo, contribuír
a que esa xente deixe un rastro, que
permaneza para sempre. É unha pe-
lícula sobre o mundo no que nacín e
crecín: dous pais que eran profeso-
res de filosofía, iso é o que me facía
sentir en casa. Toda esa reflexión e
debates, así foi sempre o meu fogar.

Cal é a diferenza entre facer filmes
sobre  mozas  á  procura  de  algo  e
facelo sobre unha muller madura?
Esta non é necesariamente diferente
ás miñas películas anteriores, aínda
que  a  protagonista  o  sexa.  Pero  a
orixe  é  a  mesma:  o  tempo  escapa
das nosas mans.  Identifícome  moito

con estes personaxes, sexan homes
ou mulleres...  Máis  tarde, ao  velo
con perspectiva, é sobre como con-
trolan todo iso. Pero ante todo, o
filme trata do sentido da vida, e ta-
mén  de  mirar  atrás,  ter  unha  re-
trospectiva do que pasou.

É intencionada a súa mestura de
alegría e melancolía? 
Máis  ben  inevitable.  Ten  que  ver
con acontecementos que se remon-
tan á historia da miña familia. Cre-
cín marcada pola impactante imaxe
do  meu avó,  que  se  suicidou  dei-
xando esposa e seis fillos de entre 4
e 18 anos. Por iso, resulta parado-
xal que eu sempre idealizase a idea
de familia; suxíreme alegría e ino-
cencia. Aínda que tamén, como di-
go, faime sentir melancólica.

Por que o seu cinema transcorre
maioritariamente no verán? 
Porque filmar no verán dáme unha
enerxía moi particular e unha gran
alegría  de  vivir.  Encántame que  a
luz estival sexa o meu selo de iden-
tidade como directora. A miña an-
terior película,  Edén, non a tiña e
creo que se bota en falta. No futuro
necesitarei unha razón moi boa pa-
ra rodar un filme enteiro no inverno
ou nun estudo, illada da luz.

Inspirouse en Éric Rohmer?
Nunca  pretendería  ser  a  sucesora
de Rohmer... Creo que o filme vai
sobre atopar o teu propio camiño, e
iso ten moito que ver coa súa filmo-
grafía. Pero claro, el é moi impor-
tante;  O raio verde e  Conto de in-
verno influenciáronme sen dúbida.
Para min era o director máis signi-
ficativo cando comecei a miña ca-
rreira.

En  que  momento  se  sumou  Isa-
belle Huppert?
Desde o principio; non podería es-
cribir  o guión se non soubese que
Isabelle ía encarnar á protagonista,
se non a tivese en mente. Antes, ao
escribir un guión, nunca estaba se-
gura  de  quen  ía  interpretar  cada
papel. Obviamente traballar con ela
non é o mesmo que facelo con acto-
res  non profesionais.  Pero Isabelle
púxomo moi fácil. Adaptouse a min
en todo momento. Ela é extraordi-

nariamente intelixente e ten un gran
sentido do humor. Non era un perso-
naxe fácil, e tela a bordo permitiu-
me botar a voar.

Como consegue esa autenticidade?
Igual  que moitos  realizadores,  creo
que  a  elección  dos  actores  repre-
senta o 95% do traballo. Hai que sa-
ber ver a cada un individualmente e,
á vez, ter unha visión conxunta. Se
teño un método, non sabería defini-
lo. É á vez intuitivo e definido. As
conversas cos actores viran en torno
ao ritmo, os movementos e detalles
que din moito. Non adoito tocar te-
mas profundos; creo que canto me-
nos  se  fale  desas  cousas  con  eles,
máis  felices  están.  Non  hai  nada
peor que descargar todas as conside-
racións  psicolóxicas  do  director  no
actor.  Creo  máis  na  autenticidade
das escenas ás que nos enfrontamos
directamente, no momento.

Ademais de transcorrer en París, a
natureza ocupa un papel importan-
te na viaxe interior de Nathalie.
Pasar da cidade ao campo, dunha es-
tación a outra, é unha constante da
que non  podo escapar.  Supoño que
ten  que  ver  cunha  forma  bastante
impresionista  de  facer  cinema.  Ta-
mén dou moita importancia ás loca-
lizacións.  Atráenme  os  lugares  con
encanto,  alma  e  historia.  Preciso
sentir unha vibración, capas de vida
para que haxa unha conexión e saiba
onde colocar a cámara.

A canción  do final  pode  interpre-
tarse de moitas formas.
Procede  da  miña  ambivalencia  coa
vida, á que tento ser fiel. Xustapoño
sentimentos  aparentemente  contra-
ditorios para que coexistan. Na se-
cuencia final prevalece unha sensa-
ción de impotencia fronte ao tempo:
a idea de que só nos queda deixar-
nos abrazar pola forza que nos leva;
neste  caso,  a  chegada  dunha  nova
vida á que se debe dar a benvida, un
agasallo que o consome todo. É unha
forma de lucidez á que aspiro, aínda
que tamén me parece cruel. É unha
canción que fala de desexo e de es-
peranza: dúas forzas enfrontadas en
cuxa loita está o estraño equilibrio
que nos fai sentir que estamos vivos.

Luns 20: CHEVALIER · Dir. Athina Rachel Tsangari | Mércores 22: ALOYS · Dir. Tobias Nölle




