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120 PULSACIÓNS POR MINUTO

FICHA TÉCNICA

120 battements par minute. Francia, 2017. Cor, 143 min. Xénero: Drama |
Dirección: Robin Campillo | Guión: Robin Campillo, Philippe Mangeot | Pro-
dución: Hugues Charbonneau, Marie-Ange Luciani (Les Films de Pierre) | Fo-
tografía: Jeanne Lapoirie |  Montaxe:  R Campillo, S Leger, A Roth |  Intér-
pretes: Nahuel Pérez Biscayart (Sean), Arnaud Valois (Nathan), Adèle Haenel
(Sophie), Antoine Reinartz (Thibault), Félix Maritaud (Max)

PREMIOS
a

Festival de Cannes 2017
Gran Premio do Xurado, FIPRESCI
Premios do Cinema Europeo 2017
Mellor Montaxe

SINOPSE

París, principios dos anos 90. Un gru-
po de activistas tenta xerar concien-
cia sobre  a  SIDA.  Un novo membro
do grupo, Nathan, quedará sorpren-
dido  ante  a  radicalidade  e  enerxía
de Sean, que gasta o seu derradeiro
alento na loita.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Por que facer un filme sobre Act Up
e este período en particular?
Uninme a  Act  Up  en  1992.  Vivín  a
sida e os anos 80 como algo extre-
madamente violento. Ninguén falaba
diso, había unha especie de lei do si-
lencio. Como moita xente desa épo-
ca, infectada ou non, uninme ao gru-
po  porque  estabamos  anoxados.
Queriamos  deixar  de  ser  vítimas,
converternos  en maricas  malos  que
querían acabar con ese mutismo. O
que eu quería retratar é o momento
no  que  acabamos  co  silencio,  ese
momento liberador  no que a  xente
se une a un movemento feliz, aínda
que fose duro xa que a xente estaba
a morrer. Foi natural para min ren-
der homenaxe a esta época, pensar
en todos estes pequenos actos mino-
ritarios e convertelos en eventos his-
tóricos  importantes,  unha  epopea
das pequenas cousas. 

Que  parte  do  guión  está  baseada
nas súas vivencias?
Unha parte enorme. Fixen a película
baseándome nos meus recordos, re-
toqueinos, por suposto, porque que-
ría facer unha obra de ficción. O que
me interesaba era a relación entre o
colectivo e a forma en que a xente
se unía a el para deixar de estar soa
e formar unha forza política coa que
identificarse. Pero a enfermidade fai
que o personaxe principal se vaia do
grupo, e aquí entra a ficción, a mal-
dición  desta  enfermidade.  Quería
que  o  espectador  tivese  a  mesma
percepción  que tivera eu  ao entrar

no grupo: había cousas que non en-
tendía, outras que si, pero así é a
vida, unha multitude de palabras e
acontecementos, aínda que as reu-
nións semanais só contaban cunhas
60 ou 80 persoas.

O ritmo da película é moi intenso.
É o director, guionista e montador.
Como traballou?
Sobre a cuestión da vida e da ur-
xencia. Quería que a fita fose como
unha metamorfose e que o especta-
dor non tivese tempo de ver como
pasamos dunha escena a outra. Pe-
ro tamén quería que nas secuencias
houbese  ecos  das  escenas  seguin-
tes, así mesmo que a escena ante-
rior permanecese, unha especie de
remanencia durante toda a pelícu-
la. Está filmada dunha maneira un
pouco  crúa,  pero  pensaba  todo  o
tempo nestas ligazóns, estas impre-
sións. Tiña esta idea cando escribín
o guión, pero tomou forma a medi-
da que a fun editando.

É un filme sobre o activismo, que
expón cuestións  sobre  a maneira
de actuar.
O que mellor podía facer era usar a
ficción para contar de que se trata
este  tipo  de  activismo,  sen  coller
ao  espectador  da man para expli-
carlle  as  cousas  nin  entregarlle  a
mensaxe. Con todo, teño a impre-
sión de que se Act Up tivo este im-
pacto é porque había xente que non
tiña outra opción. Eran os seus cor-
pos os que falaban, persoas que su-
frían, que non tiñan todo o tempo
do mundo, que xa eran febles, que
xa se trataban, etc. Isto ponte nu-
nha situación de emerxencia, dáche
forza,  poder,  enerxía.  Así  que  foi
unha  loita  política  moi  persoal.  É
como  a  diferenza  entre  defender
unha causa e estar na fronte de ba-
talla. Trátase da loita dunha comu-
nidade que se creou coa idea de su-
perarse a si mesma. Eramos un pe-
queno exército coas ganas de facer
algo nobre.

A película ten elementos de docu-
mental, ficción, amor e traxedia.
Mestura moitos xéneros.
Empecei coa idea de facer un filme

que cambiase a medida que ía pro-
gresando, unha película que non se
puidese clasificar en termos de xé-
nero e estilo. Encántame a idea de
deslizarme dun xénero a outro, dun
estilo a outro, como na música, can-
do hai un cambio de ton que te des-
coloca.  Quería  plasmar  iso  porque
creo  que,  na  vida  real,  pasamos  a
outro  universo  rapidamente.  Cando
estamos enfermos, a comida ten ou-
tro sabor, hai diferentes estados de
subconsciencia, e cousas que vemos
todos os días non as percibimos do
mesmo xeito. Creo nesta abundancia
e tento que o espectador non teña
ningún punto de referencia.

Como  traballou  cos  actores,  que
son moitos e moi espontáneos?
Para min foi  importante ter moitos
actores  distintos,  e  a  cuestión  ía
máis  sobre  como controlalos.  Deci-
dín  ter  tres  cámaras  para  facelos
sentir  moi  libres,  sen  preocuparse
por  equivocarse.  Puidemos modular
moito con este sistema, pois quería
que fosen totalmente eles mesmos,
que fosen homosexuais, que falasen
como  homosexuais,  as  súas  voces
eran moi importantes para min. 

Pensa que o que conta o filme pode
ter  algunha  resonancia  co  que
acontece hoxe en día?
De certo,  pregúntome por  que non
existe hoxe tanta mobilización.  To-
dos  sabemos  o  que  pasa  cos  nosos
gobernos, mais por que estamos pa-
ralizados  desde  un  punto  de  vista
político? É obvio que non fixen este
filme para responder  a  estas  cues-
tións, fíxeno porque tiña que facelo.
E  entendo  que  ao  facelo  existen
moitas diferenzas entre o momento
do filme e hoxe. Por exemplo, temos
internet,  onde  varios  amigos  meus
reivindican esa enerxía e crítica ao
sistema, ás fronteiras, aos emigran-
tes. Pero é iso, quédase só en inter-
net. É malo porque penso que temos
que construír  os  discursos  entre  as
persoas. En Francia, o filme está a ir
ben,  fixemos  moitas  proxeccións  e
moitas  persoas  achéganse  a  min  e
pregúntanme  que  poden  facer.  O
malo é que se fan a pregunta é por-
que talvez xa é tarde de máis.

A programación regular do Cineclube regresará despois da semana de Entroido


