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SINOPSE

Myriam  e  Antoine  Besson  divorcia-
ron, e ela solicita a custodia exclusi-
va do seu fillo Julien para protexelo
dun  pai  ao  que  acusa  de  violento.
Antoine defende o seu caso como un
pai desprezado, e o xuíz do caso sen-
tencia a favor da custodia comparti-
da. Refén do crecente conflito entre
os seus pais,  Julien vese empuxado
ao límite.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

A súa película non podería ser máis
sinxela. Por que decidiu facela así?
Ten que ver co feito de que abordo
un tema complicado. É a historia dun
home que trata de lograr os seus ob-
xectivos. Para iso, manipula constan-
temente aos demais, mesmo ao seu
propio  fillo.  Cando  se  dá  conta  de
que non serve de nada, que non po-
de volver coa súa muller, empeza a
perder o control. Quería que a estru-
tura narrativa fose o máis sinxela po-
sible porque quería explorar todos os
matices.

Non parecen interesarlle as orixes
da violencia, céntrase nun período
moi breve de tempo.
En Francia, cada dous días e medio,
morre unha muller a mans da súa pa-
rella. Na maioría dos casos, a violen-
cia  estala  durante  a  separación  ou
xusto despois, cos nenos como teste-
muñas. Pero cando estes casos apa-
recen  nas  noticias,  convértenos  en
“crimes pasionais”: un pobre home é
levado ao límite polo seu amor non
correspondido e mata á muller. Esta
película é un acto político; quería di-
fundir que a violencia deste tipo po-
de suceder en calquera momento. 

Foi  difícil  narrar  os  acontecemen-
tos desde a perspectiva dun neno?
Thomas Gioria ten tanto talento que
sentinme como se estivese a traba-
llar  cun adulto:  ten sensibilidade e
intuición,  entendeu  de  inmediato

cousas que eu tardei anos en com-
prender.  Como actor,  sei  o  impor-
tante que é confiar no teu compa-
ñeiro e seguir as súas entradas. Ao
escribir o guión, preguntábame co-
mo podería  interpretar  este  papel
un actor infantil. Pero cando soou o
disparo e Léa comezou a gritar e a
chorar,  el  fixo  o  mesmo.  Fiquei
pampo. 

Os actores  adultos  tamén soube-
ron captar con brillantez a fraxili-
dade e a carga emocional. 
Escribín o papel de Miriam pensan-
do en Léa Drucker, creo que se pa-
rece a ela pola súa mestura de for-
za e fraxilidade. Léa traballou moi-
to o papel antes da rodaxe. Non lle
dei moitas indicacións psicolóxicas,
só insistín en que nunca debía ac-
tuar como unha vítima. 
Traballei moito con Denis Ménochet
no  estudio,  falamos  dos  detalles
máis ínfimos. É un papel difícil que
lle  obrigou a  meterse  de  cheo na
parte máis escura dun ser sen que o
público perdese contacto co perso-
naxe e o rexeitase. Denis está xe-
nial,  comunica  unha  mestura  de
tremenda  virilidade  cun  doloroso
infantilismo que a miúdo habita nos
homes violentos coas súas parellas.

A película pasa por diferentes fa-
ses: comeza como un drama e logo
transfórmase nun thriller.
O meu propósito era enganar ao pú-
blico;  pensaba,  “Vale,  empezará
como un drama xudicial e logo con-
verterase  en  O  resplandor”.  Pero
aínda que salte dun xénero a outro,
non estaba a buscar un estilo visual
en concreto. Quería que a tensión
xurdise do son e da repetición das
situacións.  Vemos  as  mesmas  cou-
sas, pero en certo sentido están de-
formadas. E a violencia vai intensi-
ficándose progresivamente en cada
un deses momentos.

Expúxolle algún dilema ético con-
verter un tema tan traumático nu-
nha obra de entretemento?
Esforceime por facer as cousas ben.
Pasei anos documentándome, coñe-
cendo a vítimas de abusos e visitan-
do  grupos  de  terapia  para  homes
violentos;  pasei noites acompañan-

do a grupos policiais e estudei o tra-
ballo dun xuíz familiar  para enten-
der as vistas orais nas que se dirime
a custodia. Entrevistei a psicólogos,
a traballadores sociais e a presiden-
tas de asociacións de mulleres mal-
tratadas. Non tomei o asunto a treo.

Nalgún  momento  pensou  tratar  o
tema a través dun documental?
A violencia  doméstica  segue  sendo
un tabú. As vítimas non denuncian, e
os  familiares  e  veciños  non queren
interferir na parella. É un problema
silenciado, a pesar de que os infor-
mativos falan cada vez máis del. Por
iso  non quixen adoptar un enfoque
xornalístico.  Preferín usar  os méto-
dos para xerar tensión que aprendín
vendo filmes de Chabrol, Hitchcock
e Haneke, e así implicar emocional-
mente ao espectador.

De que maneira espera que o filme
contribúa ao debate social?
Ao falar deste tema, hai unha pre-
gunta que case ninguén fai pero que
é moi relevante. Pode un marido vio-
lento ser un bo pai? Claro que non.
En Francia, dáse por feito que as ví-
timas da violencia de xénero son só
as esposas; os xuíces adoitan consi-
derar que, se un home maltrata só á
súa parella, non hai motivo para ne-
garlle ver ao seu fillo. Persoalmente,
creo que é un razoamento terrible.
De todos os xeitos, non debe de ser
fácil  arbitrar  eses  casos,  en  parte
porque os xulgados de familia están
desbordados e non teñen medios. E,
ademais, non ten sentido sinalar cul-
pables. Todos somos culpables.

En que sentido?
Seguimos  sendo  parte  dunha  socie-
dade patriarcal que fai crer aos ho-
mes que as mulleres lles pertencen,
e por iso cren que teñen dereito a
exercer control sobre elas. Antoine é
un home infeliz e incapaz de amar,
que  se  sente  rexeitado  por  todo  o
mundo e se considera unha vítima.
Ese é un dos problemas que perpe-
túan os malos tratos: os que os exer-
cen considéranse vítimas, e as que o
sofren  séntense  culpables.  Se  que-
remos progresar como sociedade de-
bemos botar por terra eses prexuízos
urxentemente.
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