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EN CORPO E ALMA

FICHA TÉCNICA

A teströl és a lélekröl. Hungría, 2017. Cor, 116 min. Xénero: Comedia dra-
mática | Dirección e guión: Ildikó Enyedi | Produción: E Mesterházy, A Muhi,
M Mécs (Inforg-M&M Film Kft) |  Fotografía: Máté Herbai |  Montaxe:  Károly
Szalai | Música: Adam Balazs | Intérpretes: Alexandra Borbély (Mária), Géza
Morcsányi  (Endre),  Ervin  Nagy  (Sándor),  Júlia  Nyakó  (Rózsi),  Itala  Békés
(Zsóka), Zoltán Schneider (Renö),  Réka Tenki (Klára)

PREMIOS
a

Festival de Berlín 2017
Oso de Ouro á Mellor Película

SINOPSE

María comeza a traballar de supervi-
sora nun matadoiro de Budapest,  e
pronto comezan a xurdir rumores so-
bre ela por comer soa e ter un estri-
to  apego  ás  normas.  Endre,  o  seu
xefe, é un tipo tranquilo. Ambos em-
pezan a coñecerse e descobren por
casualidade que comparten os mes-
mos  soños  cada  noite.  Perplexos  e
asustados, deciden aceptar esta es-
traña coincidencia e tentan recrear
as súas experiencias oníricas na vida
real.

NOTAS DA DIRECTORA

A condición humana
En todos os meus proxectos,  a his-
toria é o menos importante. Esta pe-
lícula, como todas as demais, nace a
partir  dun  forte  desexo  pola  miña
banda de compartir o meu modo de
ver  a  condición  humana.  Ademais,
tamén buscaba mostrar  unha vívida
e  apaixonada  historia  de  amor  da
maneira menos vívida e apaixonada
posible. Como persoa reservada que
son, sei o moito que pode agocharse
tras unha fachada plácida e gris: dor,
devezo, paixón...  Ese é o heroísmo
da vida diaria. Mentres camiño pola
rúa, fíxome nos rostros  da xente e
sei  que  mesmo  detrás  dos  que  re-
sultan  máis  aburridos  ou  estúpidos
pode haber algo marabilloso. 

Premisa, situación e preguntas 
A idea principal da trama veu de gol-
pe: que pasaría se un día coñeces a
alguén que soña o mesmo ca ti pola
noite? Que farías? Estarías emociona-
do ou asustado? Pareceríache gracio-
so, intrusivo... ou talvez romántico?
Situacións  así,  que funcionan  como
premisa de toda unha película, son
as mellores, xa que xeran preguntas
cuxas respostas morres por coñecer,
para  logo  abrir  aínda  máis  pregun-
tas: de pasarche a ti, que farías con
esa información? Abrirías o teu cora-
zón a esta outra persoa?  Todas esas
preguntas lévannos cara ao final. 

Feridas no traballo moderno 
O matadoiro non é simplemente un
lugar arcaico e sanguento. É un lu-
gar aséptico, ben organizado e mo-
derno. É o espello da nosa socieda-
de occidental. Tras desfacernos da
relixión como alicerce fundamental
para dar sentido á nosa vida, esta-
mos nun momento no que non sabe-
mos como lidar cos momentos máis
importantes da vida: o nacemento,
o amor e a morte. Os meus heroes,
Endre e Mária, non son só persoas
introvertidas.  Están  feridas  por
dentro.  O seu obstáculo son os si-
nais  que  denotan  a  súa  delicada
saúde  mental.  Reaccionan  a  unha
contorna (non xa o matadoiro, se-
nón a sociedade) que non está feita
para eles, nin para ninguén.

No matadoiro
Gravamos no matadoiro unha sema-
na. Todo o equipo conmoveuse polo
xeito dos traballadores de tratar os
animais: acariñábanos, falaban con
eles.  O  dono  foi  moi  valente  por
recibirnos,  arriscábase  a  recibir
ataques de moitas direccións. Fóra
do horario de traballo, podiámonos
mover libremente, pero era obriga-
torio levar roupas  sanitarias e de-
sinfectar.  Tamén  deixou  claro  que
non ía tolerar bobadas cos animais.
Tiven  respecto  por  este  home  ao
coñecelo. Cando viu como traballa-
bamos,  xurdiu  unha  gran  amizade
entre o seu equipo e o noso. 

Alexandra Borbély
Na vida real, Alexandra é exuberan-
te,  extravertida,  dinámica  e  sexy.
Non sei por que pensei nela para o
papel;  talvez pola confianza plena
de saber que é unha gran actriz. Pa-
ra  encarnar  a  Mária  preparouse  a
fondo e creou un personaxe da na-
da. Traballei con grandes actores na
miña carreira, pero ver traballar a
Alexandra foi algo que nunca expe-
rimentara. Este filme resultou ser o
máis delicado e vulnerable dos que
fixen. Alexandra sabía que non po-
día cometer ningún erro. As súas es-
cenas máis complicadas eran as que
saía  ela  soa,  xa  que  non  podía
apoiarse  en  ninguén,  e  conseguíu
que tivesen a dose correcta de sen-

sensualidade, tensión e humor.  Non
podo expresar o meu agradecemento
cara a ela, e só espero que a pelí-
cula sirva para mostrar o seu enorme
talento a un público máis amplo. 

Géza Morcsányi 
Géza  é  moi  coñecido  en  Hungría,
mais non como actor: foi o director
da editorial máis importante de Hun-
gría durante 20 anos. É unha persoa
forte  e  carismática  que  comparte
moitos atributos con Endre: elegan-
cia, integridade, humor sobrio. Que-
ría contar unha apaixonada historia
de amor, para o que se precisan he-
roes  cos  que  conectar  dun  modo
profundo e complexo. Ambos conse-
guírono con métodos diametralmen-
te opostos.  Géza lémbrame a Clint
Eastwood  en  Gran  Torino:  un  tipo
que decide que é vello de máis para
seguir  no  xogo  que  logo  demostra
que aínda tiña cartas que xogar. 

Unha gran ferramenta socializadora
Síntome  profundamente  conectada
con esta película. Eu son Mária, ou
funo unha vez. Tras ser nai e ter a
oportunidade de vivir cos meus fillos
unha infancia moito menos introver-
tida que a que eu vivín, a miña vida
volveuse  moito  máis  relaxada.  Era
moi  mala para as relacións  sociais,
horrible nas conversas triviais. Pero,
tan pronto como atopei un labor, as
miñas  habilidades  comunicativas
xurdiron da  nada.  Convertinme nu-
nha líder de maneira natural, sen ser
autoritaria,  e  foime  moi  ben.  Para
min, facer películas é unha ocasión
para exercer vida social. Nunha ro-
daxe, a xente traballa de modo moi
interdependente.  Percíbese  como
rapidamente un esquece os salarios,
os problemas cotiáns e como todo o
mundo concéntrase nun só obxecti-
vo: crear algo que chegue ao cora-
zón de persoas descoñecidas de todo
o mundo. Se tivese que explicarlle a
un  marciano  como  funciona  a  hu-
manidade, levaríao a un set de roda-
xe. Alí, a xente saca o mellor de si,
o seu lado máis xeneroso e, á vez,
efectivo.  Todos  compartindo o  pro-
pósito de avivar a imaxinación de al-
guén. De facer realidade os seus so-
ños.

Mércores 20: Psiconautas · Alberto Vázquez & Pedro Rivero | Xoves 21: O día máis curto


