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SÓ A FIN DO MUNDO

FICHA TÉCNICA

Juste la fin du monde. Canadá, Francia, 2016. Cor, 95 min. Xénero: Drama |
Dirección, guión e montaxe:  Xavier Dolan | Produción: S Corbeil, X Dolan,
N Grant, M Merkt, E&N Karmitz   (Sons of Manual, MK2, Telefilm Canada) |
Fotografía:  André  Turpin  |  Música:  Gabriel  Yared  |  Intérpretes:  Gaspard
Ulliel  (Louis-Jean),  Nathalie  Baye  (nai),  Vincent  Cassel  (Antoine),  Léa
Seydoux (Suzanne), Marion Cotillard (Catherine)

PREMIOS
a

Festival de Cannes 2016
Gran Premio do Xurado
Premios César 2016
Mellor Director, Actor e Montaxe

SINOPSE

Tras doce anos de ausencia, un mozo
escritor regresa á súa vila natal para
anunciar  á  súa  familia  que  está  a
morrer. A medida que o resentimento
reescribe o  transcurso da tarde,  os
conflitos desátanse alimentados pola
dúbida e a soidade. Calquera intento
por empatizar vese saboteado.

NOTAS DO DIRECTOR

Foi en 2010, talvez 2011, xa non me
lembro. Pouco despois de Eu matei á
miña  nai,  estaba  na  casa  de  Anne
Dorval,  sentado na súa  cociña.  Ese
lugar converteuse, co paso dos anos,
no noso punto de encontro, onde a
cotío acabamos póndonos ao día, fa-
céndonos  confidencias,  mirando  fo-
tos,  lendo  ou,  as  máis  das  veces,
pasando o tempo en silencio. Foi aí
cando me comentou a extraordinaria
obra que tivera o indescritible pra-
cer de facer hai unha década. “Nun-
ca tivera a oportunidade de dicir e
interpretar palabras escritas e pen-
sadas  dese  xeito,  nunha  fala  colo-
quial tan particular”, díxome. Estaba
convencida de que eu tiña a obriga
de ler a obra. Mesmo me deu o seu
libreto  persoal,  tal  e  como  ela  o
anotara: pés, entradas, posicións no
escenario, notas ás marxes...

Levei  a  casa  o  texto,  cuxa  lectura
presaxiaba certa dureza e rigor. Pero
a pesar do que prometera Anne, non
me apaixonou. Sendo honesto, sen-
tín desinterese polo  material,  mes-
mo certa aversión cara á súa lingua-
xe. Por algún tipo de bloqueo inte-
lectual,  non  empatizaba cos  perso-
naxes ou a historia, non era quen de
amar esa obra como a miña amiga.
Apartei  Só a fin do mundo e Anne e
eu  non  volvemos  falar  dela.  Catro
anos máis tarde, despois de Mommy,
atopeime pensando nese  texto  que
tiña na libraría do meu salón. Sobre-

saía entre o resto dos libros, como
se soubese que non podía ignoralo
máis tempo. Ao comezo dese verán
relino (máis ben, lino) e na páxina 6
xa sabía que ía ser a miña vindeira
película; a primeira como un home.
Podía finalmente entender as emo-
cións, as palabras, os silencios,  as
dúbidas, os fallos dos personaxes de
Jean-Luc Lagarce.

En defensa da obra, direi que non
lle dera unha oportunidade. Na mi-
ña defensa, direi que non creo que
a entendese daquela. O tempo ten
as súas maneiras de actuar, e como
case sempre, Anne tiña razón.

Adaptando a Lagarce
Cando lles contei abertamente aos
meus amigos que traballaba en Só a
fin  do mundo,  a  idea foi  recibida
con escepticismo por parte da pro-
pia Anne, de Serge Denoncourt  ou
de Pierre Bernard, que traballaran
na obra cando se presentou en Mon-
treal en 2001. Anne, que me urxira
a lela porque estaba feito a medida
para min, cuestionábase de súpeto
a  viabilidade  do  proxecto.  “Como
vas preservar a linguaxe de Lagar-
ce?”,  preguntoume.  “É  o  que  fai
que a obra sexa única e relevante;
pero  non creo que sexa cinemato-
gráfica.  Mais  sen  ela,  para  que
adaptala?”.

En efecto. Pero non quería perdela,
ao contrario, o reto era manter esa
linguaxe,  tan  completa  como  fose
posible. Os temas, tan coidados por
Lagarce, as emocións dos persona-
xes, xa fosen silencios ou berros, as
súas imperfeccións, a súa soidade e
melancolía,  todo  era  moi  próximo
para min, como o sería para a maio-
ría da xente, supuxen. Pero esa lin-
guaxe, esa coloquialidade, era terra
estraña para min. Era moi novidosa,
chea de erros gramaticais, dúbidas
e faltas de tacto. Mentres que ou-
tros autores terían instintivamente
eliminado as reiteracións e o redun-
dante, Lagarce manteno e acéptao.
Os seus personaxes, inquietos e me-
dorentos,  loitan  por  non  afundir
nun axitado mar de palabras onde
cada ollada, cada respiración entre 

liñas convértese en intres de calma
onde os actores pausan o tempo.

Quería  que  as  palabras  de  Lagarce
fosen  ditas  como  se  pensaron,  sen
facer concesións. O seu legado está
nesas  liñas  e  a  través  delas  o  seu
traballo marcou a nosa época. Diluí-
las  significaría  banalizalo.  Para  ser
franco, que todo o mundo poida sen-
tir a teatralidade nun filme non po-
dería  importarme  menos.  Debería
poder  sentirse.  Non  é  seica  o  que
precisan as películas?

Gabriel Yared, segunda rolda
No pasado, cando compuxo Tom à la
ferme,  Gabriel  Yared  traballaba  en
París  mentres  eu,  a  un  océano  de
distancia, actuaba nun filme e escri-
bía Mommy. A experiencia foi crucial
pero  completamente  virtual:  nunca
coñecín  a  Gabriel  en  persoa  neses
seis meses de intercambios. A aven-
tura de Só a fin do mundo debía ser,
e ambos o sabiamos, máis física. Un
par de meses antes da rodaxe man-
deille unha pista como referencia to-
nal para o noso novo proxecto, e el
envioume un vals que me rompeu o
corazón. Ao oílo souben que o usaría
para a escena final, víao todo.

O pasado decembro convidei  a Ga-
briel a Os Ánxeles, onde lle dabamos
os toques finais á película. Precisaba
saír de Montreal, cambiar de aires. A
menos de 15 días para a entrega da
montaxe  final,  aínda  nos  faltaban
longas secuencias, entre elas o final.
A miña produtora Nana atopou unha
preciosa casa onde montamos a sala
de edición na cociña. Gabriel e o seu
axudante David quedaban no cuarto
dos nenos, cos seus teclados e pia-
nos. Eu ía e volvía para descubrir os
seus avances diarios, e traía as novas
secuencias que acababa de montar,
listas  para  ser  vestidas.  Pasabamos
as horas charlando, emocionándonos
por  todo  tipo  de  cousas,  gritando,
estancándonos,  comendo  tagliatelle
á boloñesa nun restaurante preto de
Paramount, dando longos paseos por
Larchmont, xogando ao Scrabble no
salón.  6  días  despois,  Gabriel  foise
con  45  minutos  de  música  no  seu
baúl. 
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