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LA JEUNE FILLE SANS MAINS

FICHA TÉCNICA

La jeune fille sans mains. Francia,  2016. Cor, 76 min. Xénero: Drama fan-
tástico | Dirección, guión, arte e montaxe: Sébastien Laudenbach | Produ-
ción:  Jean-Christophe Soulageon (Les Films Sauvages, Les Films Pelléas) |
Música: Olivier  Mellano  |  Intérpretes:  Anaïs  Demoustier  (nena),  Jérémie
Elkaïm  (príncipe),  Philippe  Laudenbach  (demo),  Olivier  Broche  (pai),
Françoise Lebrun (nai), Sacha Bourdo (xardineiro), Elina Löwensohn (deusa)

PREMIOS
a

Festival de Annecy 2016
Mención Especial do Xurado

SINOPSE
a

Baseado nun dos contos menos coñe-
cidos dos irmáns Grimm, A nena sen
mans é un traballo de animación en-
tre a estampa e o teatro de sombras,
tinxido de poesía,  cun uso  fauvista
da cor, manchas delicadas e expresi-
vas  raias  que  lembran  a  caligrafía
xaponesa.  En  tempos  difíciles,  un
muiñeiro decide vender a súa filla ao
demo. Protexida pola súa pureza, a
filla logra evitalo pero é privada das
súas mans.  Lonxe da súa familia, a
moza atopa na súa fuxida á deusa da
auga,  un  xardineiro  amable  e  un
príncipe no seu castelo. Unha longa
odisea no seu camiño cara á luz.

NOTAS DO DIRECTOR

Cando  descubrín  este  conto  dos  ir-
máns Grimm, atrapoume a súa forza,
a súa crueldade e o final feliz. Fasci-
noume  a  traxectoria  dunha  rapaza
que, ao verse privada da capacidade
de actuar, debe aprender a non de-
pender dos demais e levar a iniciati-
va da súa propia vida.
A miña adaptación inscríbese nunha
gran tradición dos filmes de anima-
ción:  tempo  remoto  reinventado,
país indeterminado, personaxes que
son  máis  arquetipos  que  persoas...
Ancorei esta historia nunha natureza
metafórica: o demo polimórfico máis
fauno ca demo, a deusa do río cuxo
ciclo,  elemento feminino,  estrutura
a topografía da viaxe da protagonis-
ta,  un  bosque  escuro,  unha  chaira
montañosa que favorece o  illamen-
to... 
No conto, cada un actúa de acordo
coa súa natureza. A rapaza está sem-
pre  en ruta,  á  mercede dos  obstá-
culos  e  os  guías  que vai  atopando.
Descoñece cal é o seu camiño, pero
cando chegue ao seu destino saberá
recoñecelo.  
A travesía do personaxe é a mesma
que a da realización do filme. Aínda
que houben de abandonar a perspec-

tiva  dunha  produción  clásica  por
falta  de  orzamanento,  non  puiden
deixar de lado o conto dos irmáns
Grimm.  Así,  aproveitei  unha  resi-
dencia  artística  para  lanzarme  á
animación  dun  filme  desta  dura-
ción  eu só,  algo  que  nunca  se  fi-
xera. Toda a película foi pintada so-
bre  papel  en  orde  cronolóxica  do
primeiro  ao  derradeiro  plano,  de
forma máis ou menos improvisada,
como faría un músico de jazz ante
un lenzo. 
As miñas mans eran o único que eu
tiña para animar a esta rapaza que
carecía delas, e a miúdo sentíame
identificado con ela. 
O resultado foi un filme que lle dá
unha gran importancia  ao debuxo,
un debuxo lixeiro e baleirado, que
adoita atopar a súa consistencia coa
posta en movemento, sendo isto a
esencia  da  animación.  A diferenza
da  maioría  das  longametraxes  de
animación nas que cada imaxe está
completamente rematada, La jeune
fille  sans  mains  propón  imaxes
inacabadas. Ou mellor dito, imaxes
por acabar. Gústame pensar que o
baleiro  fomenta  a  imaxinación  e
que  son  os  espectadores  os  que
deben esforzarse por pechar os ocos
no seu maxín.
Como esta rapaza, cuxa ausencia de
mans a obriga a avanzar.

  ENTREVISTA AO DIRECTOR

Seica este conto cruel vai dirixido
a un público de entre 7 e 77 anos.
Comecei a facer este filme dun xei-
to moi libre, sen pensar no público
daquela. Pero creo que esta historia
é  axeitada  para  calquera  tipo  de
público. O corpo, a emancipación e
o amor son temas que lles poden in-
teresar  aos  cativos,  eles  non  fan
xuízos  morais.  Poden ter  medo do
demo, pero o sangue non lles asus-
ta. Tampouco lles afectan os espi-
dos. Non hai nada real, só son de-
buxos  que  transmiten  metáforas.
Os  cativos  séntenas,  e  os  adultos
compréndenas. 

Unha  rapaza  emancipada,  homes

atormentados...  Agocha  este  con-
to unha loita dos sexos? 
É evidente que os personaxes mascu-
linos tentan someter á rapaza, for-
zándoa a quedar na casa e impedin-
do que sexa ela mesma. O pai está
posuído, e o príncipe encantado. As
mans de ouro, agasallo do príncipe,
son unha réplica do cuarto de ouro,
agasallo do pai. Pero eu diría que hai
máis  incomprensión  que  oposición.
Cando por fin a rapaza atopa ao seu
príncipe,  ao  ser  independente  non
ten  que  rexeitar  un  amor  sincero.
Unha  muller  libre  non  ten que ser
unha muller soa.   

Cuns protagonistas á procura de si
mesmos, a escolla estética do de-
buxo  fragmentado  foi  unha  deci-
sión consciente?
Esta estética xorde de forma natural
na  creación  e  non  dunha  reflexión
sobre os personaxes. Pero ese punto
de vista é interesante, xa que che-
gou a haber unha fusión entre a pro-
tagonista e mais eu. En certo modo,
este filme chegou nun momento cru-
cial da miña vida, unha encrucillada
persoal. Ao estar á procura de algo
ao que dedicarlle os vindeiros anos
da  miña  vida,  de  certo  que  a
película  non  tomou  esa  forma  por
azar. 

Como escolleu aos dobladores, un
elenco  do máis  ecléctico?  Partici-
paron  os  actores  no  proceso  de
animación? 
A animación  fíxose  sen  pensar  nas
voces. Para a rapaza, estiven a es-
coitar  diversas  voces  de  actrices,
pero  sempre  me  sentín  un  chisco
máis atraído pola de Anaïs Demous-
tier. Logo pensei en Jérémie Elkaïm
para o príncipe, por mor da súa voz
doce, sen saber que é a parella de
Anaïs. Foi unha coincidencia. Para os
demais, deixeime levar polo timbre,
o  acento,  oportunidades  profesio-
nais.  Sacha  Bourdo  e  Elina  Löwen-
sohn  fan  dos  aliados  da  rapariga.
Quería que viñesen de fóra de Fran-
cia. Sacha é ruso, e Elina romanesa,
e iso dálle cor aos diálogos, que xa
foron  deliberadamente  escritos  de
xeito moi estilizado.

Mércores 17: Cara á luz · Naomi Kawase | Luns 22: Personal Shopper · Olivier Assayas


