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A ORDE DIVINA

FICHA TÉCNICA

Die göttliche Ordnung. Suíza, 2017. Cor, 96 min. Xénero: Comedia dramáti-
ca | Dirección e guión: Petra Biondina Volpe | Produción: Lukas Hobi, Reto
Schärli (Zodiac Pictures) | Fotografía: Judith Kaufmann | Montaxe: Hansjörg
Weißbrich | Música: Annette Focks | Intérpretes: Marie Leuenberger (Nora),
Maximilian  Simonischek  (Hans),  Rachel  Braunschweig  (Theresa),  Sibylle
Brunner (Vroni), Marta Zoffoli (Graziella), Bettina Stucky (Magda)
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Festival de Tribeca 2017
Premio do Público, Mellor Actriz
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a

Suíza.  1971.  Nora  é  ama  de  casa
nunha vila tranquila e, como tantas
outras mulleres de campo, descoñe-
ce as grandes convulsións sociais que
o movemento do maio de 1968 cau-
sou no país. Pero a vida de Nora e as
outras mulleres cambia cando toman
conciencia destes problemas e deci-
den facer campaña publicamente e
loitar polo seu dereito ao voto.

ENTREVISTA Á DIRECTORA

Por  que  sentiu  a  necesidade  de
contarnos esta peculiar historia?
O feito de que o dereito a voto das
mulleres chegase tan tarde a Suíza é
un capítulo vergoñoso para a historia
do país. Non era un tema do que se
falase  moito  nos  colexios  nin  nas
reunións sociais. Por desgraza, é moi
típico que a historia das mulleres se
barra  debaixo  da  alfombra.  Quixen
render  tributo  a  todas  as  mulleres
que  loitaron  durante  máis  de  100
anos para obter o seu dereito a voto,
describir o ambiente de opresión no
que vivían, e tamén facer fincapé na
necesidade de seguir sendo valentes
e seguir loitando pola igualdade.

O personaxe de Nora está baseado
nunha figura real?
Investiguei moito para a película, fi-
xen entrevistas e fun ás hemerote-
cas.  “Atopei”  a  Nora  no  único  ar-
quivo de mulleres que hai en Suíza.
Había  unha  nota  escrita  por  unha
moza nai e ama de casa moi desgus-
tada coas mulleres que loitaban en
contra do sufraxio  universal;  nunca
se  implicara  na política  pero  agora
estaba moi enfadada e ía loitar por
ese dereito. Isto conmoveume, unha
voz anónima do pasado, e de aí Nora
empezou a aparecer. Quería ter unha
protagonista que fose do seu tempo,
pero coa que nos identificásemos ho-
xe  en  día.  Ela  converténdose  nun
personaxe político, aprendendo a le-
vantarse e a alzar  a súa voz,  pode
inspirar a moita xente tamén hoxe.

Como  atopou  a  súa  propia  Nora,
Marie Leuenberger?
Sinceramente,  foi  un  capricho  do
destino. Collera a outra muller, pe-
ro quedou embarazada e tiven que
buscar a outra persoa, entón atopei
a  Marie.  Facer  unha  película  leva
moito control e planificación, pero
tamén necesitas sorte de cando en
vez  e  neste caso,  eu tiven moita.
Aos  meus  ollos,  Marie  é  perfecta
para o papel, e traballar xuntas foi
unha experiencia xenial  e  emocio-
nante. Isto é algo que me encanta
deste traballo, que tes que adaptar-
te continuamente. 

Como desenvolveu o estilo visual
da película?
Tres anos antes de rodar, comecei a
reunirme periodicamente coa miña
deseñadora de vestiario, Linda Har-
per;  o  meu  maquillador,  Jean  Co-
tter; a miña directora artística, Su
Erdt, e a miña directora de fotogra-
fía, Judith Kaufmann. Todos realiza-
ron  unha  exhaustiva  investigación.
Non  só  dispomos  de  innumerables
arquivos,  senón  tamén  de  álbums
de  fotos  privados.  Sabiamos  que
para  revivir  esta  época  debiamos
ser o máis precisos posible. As co-
res, o mobiliario e o vestiario con-
tribúen, nun nivel  visual  básico,  a
identificar as limitacións con que as
mulleres (e tamén os homes) vivían,
prisioneiros  dos  seus  roles.  Tamén
botei  unha  ollada  a  material  da
época para a posta en escena dos
personaxes. A xente movíase doutro
xeito e falaba doutro xeito. As per-
soas  eran  moito  máis  submisas  e
lentas. Quixen telo en conta, pero
de  modo  que  non  parecese  moi
lento para o espectador contempo-
ráneo. Isto supuxo un gran desafío,
e  tivemos  que  ensaiar  moito  para
atopar un bo equilibrio.

Que relevancia ten a música?
A  banda  sonora  debía  reflectir  a
gran transformación de Nora, acom-
pañala na súa viaxe. Annette Focks
e eu buscamos música que reflec-
tise a magnitude do seu esforzo.

Moitas  funcións  crave  da  rodaxe
estiveron  en mans  de mulleres.

Foi esa a súa intención?
Para min, os meus compañeiros son
ante todo persoas, ás que valoro po-
la súa creatividade e cuxo traballo
admiro. No entanto, como directo-ra
creo  que  é  importante  axudar  ás
mulleres a conseguir emprego, a que
se  lles  dea  unha  oportunidade.  Só
hai que botar unha ollada ás estatís-
ticas  para  comprobar  que a  muller
segue en desvantaxe no mundo pro-
fesional, tamén no cinema.

É o momento propicio para un fil-
me coma este?
Co clima político de hoxe en día, a
película  é  máis  oportuna  do  que
pensabamos cando empezamos a ro-
dar o ano pasado. O aumento de po-
líticas  conservadoras  e  dereitistas
evidencia o perigo que corre o pro-
greso alcanzado e todo o que aínda
debe facerse para lograr a igualdade
para todos. Na actualidade existe un
sexismo profundamente arraigado na
nosa  sociedade.  Isto  é  prexudicial
para as nosas comunidades no senti-
do  económico,  social  e  político,  e
non xoga a favor de ninguén.  Canto
máis  igualitaria  sexa unha socieda-
de, mellor funciona (trátase de da-
tos  estatísticos).  Non  é  necesario
discutir  sobre  a  igualdade  emocio-
nalmente; só hai que analizar as ci-
fras, impactantes nalgúns países. Por
desgraza, Suíza non queda en bo lu-
gar.  Nun  estudo  de  The  Economist
sobre  os  mellores  e  peores  lugares
para  ser  unha  muller  traballadora,
Suíza aparece no cuarto lugar pola
cola. O noso Consello de Estado está
formado nun 85% por homes. A igual-
dade da muller debería ser priorita-
ria  en  toda  axenda  política,  pero
non o é.
No  entanto,  A orde  divina fala  ta-
mén de democracia e valor civil, un
tema moi de actualidade. O feito de
poder votar non é algo dado, senón
que  as  mulleres  loitaron  intensa-
mente para logralo e é unha valiosa
prerrogativa  que  deberiamos  lem-
brar nestes tempos tan complicados.
Espero que a película incite á xente
a facer o mesmo que Nora: comba-
ter, resistir, alzar a súa voz e facerse
ouvir.
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