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La pazza gioia . Italia,  2016. Cor, 111 min. Xénero: Comedia |  Dirección:
Paolo Virzì | Guión: Francesca Archibugi, Paolo Virzì | Produción: Marco Be-
lardi (Lotus Productions, Manny Films, Rai Cinema) | Fotografía:  Vladan Ra-
dovic | Montaxe: Cecilia Zanuso | Música:  Carlo Virzì | Intérpretes: Valeria
Bruni Tedeschi (Beatrice), Micaela Ramazzotti (Donatella), Anna Galiena (Lu-
ciana), Valentina Carnelutti (Fiamma), Tommaso Ragno (Giorgio)

PREMIOS
a

Seminci de Valladolid 2016
Espiga  de  Ouro,  Mellor  Actriz  e
Premio do Público
Premios David di Donnatello 2016
Mellor Película, Director, Actriz, De-
seño de Produción e Perruquería

SINOPSE

Noutros tempos, Beatrice gozou co-
mo condesa dun gran esplendor eco-
nómico e social. Agora vive interna-
da  en  Vila  Biondi,  unha  institución
mental onde tratan a súa esquizofre-
nia. Ao centro chega unha nova in-
terna,  Donatella,  cunha  situación
mental delicada. Aínda que con per-
sonalidades  opostas,  entre  as  dúas
xorde unha relación especial. Cando
lles conceden un permiso para  tra-
ballar nunha feira, ambas aproveitan
para fuxir e iniciar unha aventura. 

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Tras O capital humano, un thriller,
con esta nova película volve á co-
media?
Eu quería facer unha comedia diver-
tida  e  humana,  unha  historia  que,
nalgún  momento,  terminase  pare-
cendo un conto, ou un trip aberta-
mente psicodélico, pero con sentido.
Tamén  quería  falar  da  inxustiza,  a
opresión, o martirio das mulleres es-
tigmatizadas, fráxiles e encerradas.
Pero  sen  convertelo  nun  panfleto.
Buscaba brotes de felicidade, ou po-
lo menos de euforia, a pesar do  con-
finamento. Pódese sorrir  ou mesmo
rir contando o sufrimento, ou resulta
indecente  ou  escandaloso?  Espere-
mos que si, porque iso é o único que
me interesa cando fago unha pelícu-
la. Neste filme rodei unha das esce-
nas  máis  feroces  da  miña  carreira.
Con todo, tratei de contala con cer-
ta alegría. Era a única forma de falar
dun tema tan terrible  como miste-
rioso.

Pode  falarnos  do  guión,  que  esta
vez escribiu con Archibugi?
Antes de lanzarnos a escribir, empe-
zamos entrevistándonos con psiquia-
tras e pedímoslles percorrer con eles
o mundo dos establecementos hospi-

talarios.  Coñecemos  todo  tipo  de
pacientes:  catatónicos,  histéricos,
melancólicos,  paranoicos...  o mes-
mo que na vida cotiá. Entre eles ta-
mén había  persoas  que as  institu-
cións  consideraban  perigosos  por-
que cometeran delitos e corrían o
risco de ser internados en  psiquiá-
tricos  penais.  Atopamos  a  moitas
Beatrices e Donatellas. Un non pode
deixar de facerse preguntas estúpi-
das e convencionais: que trastorno
sofren, que enfermidade teñen? Ao
centrarse nas historias de cada un,
furgando nas súas vidas,  atopamos
gran parte desta trama apaixonante
porque precisamente, a identidade
desas persoas non a define un in-
forme  médico.  Queriamos  adoptar
os seus puntos de vista, o que sig-
nifica recoñecer a importancia das
súas historias, cheas de abusos su-
fridos e perpetrados... Namoramos
delas ao escribirmos as súas histo-
rias, cando as filmamos porque nos
facían rir, porque mesmo durante a
rodaxe,  cando  se  converteron  en
dous seres de carne e óso, transmi-
tían unha alegría misteriosa, irresis-
tible e contaxiosa.

Dúas  protagonistas,  unha  clínica
para mulleres... Por iso quixo es-
cribir cunha coguionista?
Sempre estiven moi interesado nos
personaxes femininos, como lector
e como espectador. De Madame Bo-
vary a Anna Karenina,  existe unha
literatura que se inspira no espírito
feminino. Contar con Francesca foi
moi útil. É algo que queriamos fa-
cer  desde  que  fomos  alumnos  de
Furio Scarpelli no Centro Sperimen-
tale.  Adoitábamos  intercambiarnos
guións para analizalos,  pero nunca
escribiramos unha película xuntos e
este proxecto parecíame perfecto.
Compartimos moitas paixóns políti-
cas, narrativas e psiquiátricas. Tive-
mos experiencias con amigos e pa-
rentes algo tolos.

Vila Biondi existe na realidade?
Buscando  localizacións,  visitamos
lugares onde se trataba aos pacien-
tes  de  forma  expeditiva:  sedába-
nos,  atábanos  con  correas  ou  se
esquecían deles. Pero tamén atopa-

mos  sitios  marabillosos  cheos  de
enerxía, onde se puñan en práctica
proxectos de reinserción e a vida é
levadeira. Sobre todo, coñecemos a
moitos médicos e enfermeiros moti-
vados,  competentes e apaixonados,
cuxa dedicación era total e conmo-
vedora a pesar das carencias. Crea-
mos  Vila  Biondi  inspirándonos  nos
elementos observados en Pistoia, nos
viveiros onde traballan persoas que
veñen dun centro como este. 

Pensou sempre en Valeria Bruni Te-
deschi e Micaela Ramazzotti?
Nunca realizaría Tolas de alegría sen
Valeria e Micaela. A primeira inspira-
ción naceu dunha situación que ob-
servei de lonxe mentres estabamos a
rodar O capital humano e Micaela vi-
ñera de visita polo meu aniversario.
Filmaba a última toma antes da pau-
sa da comida, e vin a Valeria leván-
dose a Micaela ao catering. Valeria
levaba un vestido dourado e elegan-
te,  tacóns,  mentres  que  Micaela  a
seguía con dificultade, cunha mestu-
ra de confianza e desconcerto. O te-
rreo estaba embarrado pola neve de-
rretida e de súpeto Valeria tendeulle
a  man a  Micaela  para  axudala.  Foi
nese instante que tiven a repentina
necesidade de dirixir a cámara cara
a esas mozas tan misteriosas, diver-
tidas  e  talvez  algo  tolas.  Son  dúas
actrices  moi  distintas.  Valeria  vén
dunha gran familia aristocrática. Mi-
caela, do litoral de Roma. Ambas le-
van unha gran emotividade á escena,
teñen unha absoluta falta de pudor
no  mostrarse,  ata  no  aspecto  máis
ridículo. A moza de París e a moza
de Ostia, xuntas, producen unha quí-
mica formidable.

Quixo que o seu filme fose un re-
flexo da alma italiana?
Claro, é unha sátira sobre a tolemia
de Italia. As dúas protagonistas atra-
vesan  unha  Italia  fea,  e  aparece
unha  foto  de  Berlusconi.  Todos  no
equipo  sabiamos  que  estabamos  a
construír unha sátira, pero non que-
riamos subliñalo demasiado. Non me
gusta facer películas demasiado des-
cifrables;  ao  final  os  espectadores
son  os  propietarios  das  películas  e
cada un busca o que lle interesa.
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