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SINOPSE
a

Castro  é  un antigo  presentador  es-
trela  da  televisión,  agora  en  plena
decadencia. O seu chofer Manu lévao
á inauguración da nova casa da súa
produtora  e  vella  amiga,  Nathalie.
Alí se reencontrará coa súa exmuller
Hélène, coa que rompeu a debido ás
diferenzas de ideais de ambos, pois
ela sempre se mantivo fiel aos seus
principios, mentres que el se conver-
teu nun cínico. Nina, a filla de am-
bos,  que acaba de escribir un libro
inspirado na vida dos seus pais, sú-
mase á festa. A medida que corre a
champaña,  comezan  a  voar  os  re-
proches. 

ENTREVISTA A AGNÈS JAOUI E 
JEAN-PIERRE BACRI

En Cheos de vida divírtense ao en-
frontar as distintas clases sociais. 
Agnès: Seguimos a falar das diferen-
zas de clase porque aínda existen. É
un tema inesgotable, mesmo se esas
diferenzas  son agora menos  marca-
das  que  antes.  Manu  pensa  que  é
amigo de Castro, pero este ten o po-
der para poñelo no seu sitio. Tamén
queriamos  falar  das  elites,  os  seus
bailes e cantos impermeables a que
as clases baixas que os rodean non
comparten o seu entusiasmo.
JP: ...e ademais poden ver a compli-
cidade que existen dentro da elite.
Cando o alcalde aparece na festa de
Nathalie,  comprendemos  perfecta-
mente como prefire satisfacer os de-
sexos dun parisiense rico que se re-
laciona con famosos  que os  de De-
lavenne, un granxeiro. 

A película está construída sobre un
flashback, o que reforza a ameaza
dun conflito entre clases... 
Agnès: A miúdo sinto que bailamos
sobre un volcán; avanzamos coa idea
de divertírmonos, pero todo podería
acabar moi mal. Entendo que a xen-
te está farta, pero trabúcanse en vo-
tar aos extremistas.  Non van salva-
los, senón que, ao revés, será peor. 

A súa voz é recoñecible na escrita
e no ton, pero esta vez hai un no-
vo tema: o paso do tempo.
JP: Iso é porque é novo nas nosas
vidas  tamén!  Sempre  lles  damos
voltas aos mesmos temas,  e agora
súmase o descubrimento de que es-
tamos a facernos vellos.
Agnès: Ao comezo Castro dá a súa
versión oficial das alegrías de enve-
llecer. Escoitei  esas mesmas frases
de alguén nun programa de radio. E
non creo na súa sinceridade pero, á
vez,  entendo  que  a  xente  o  diga
porque non é interesante pórlle voz
ao atroz que é envellecer, ninguén
quere oílo. Foi divertido comezar a
película con este discurso oficial da
vellez e logo entrar  en tromba no
tema, para ver que hai detrás diso.
Hoxe en día, expómonos tanto e ao
mesmo  tempo,  paradoxalmente,
sempre filtramos e embelecemos as
nosas vidas. E tan normal.

O filme aborda tamén a nosa falta
de sinceridade cos compromisos e
ideais da mocidade.
JP: Non só envellecemos fisicamen-
te,  os  nosos  valores  e  conviccións
tamén o fan, e pérdense. Hai rebel-
des que acaban de reaccionarios.
Agnès:  É  importante  aclarar  que
comezamos  a  escribir  antes  das
eleccións francesas de 2017. Marine
Le Pen era moi poderosa, a esquer-
da  comezaba  o  seu  descenso  aos
infernos e Macron nin sequera esta-
ba na ecuación aínda. Honestamen-
te, eu tiña medo, e sentíame terri-
blemente nerviosa. Nacín en 1964,
e crecín asumindo que non habería
outra guerra, e moito menos cam-
pos de concentración. E agora esta-
mos  a  vivir  como  rexorden  certos
demos. Seica estamos a asentarnos
na despolitización dos máis  novos,
que  se  ven  o  mesmo na esquerda
que na dereita. Iso é o que Nina, a
nosa filla na película, pensa. Sentín
que era urxente falar do desengano
e desafección nun momento no que
estabamos a vivir  os ataques terro-

ristas, propenso a oporse ao cinismo
da extrema dereita  e  ao  idealismo
simplista da extrema esquerda.
JP: Podemos ver ese cinismo actual,
que podemos chamar tamén o politi-
camente incorrecto, aproveitando a
conxuntura e gozando do seu atrac-
tivo superficial. Todos podemos dei-
xarnos influír por ese pensamento.
Agnès: Queriamos falar do politica-
mente incorrecto no sentido de que
os  que teñen un pensamento ético
son  mirados  como unha  reliquia,  e
expostos á burla moderna. 

O título orixinal  do filme é  Place
Publique, pero transcorre nun xar-
dín privado.
JP: ...que, grazas ao milagre das re-
des sociais, convértese nunha praza
pública! Queriamos reflectir ese re-
cente clamor que esixe o recoñece-
mento, mesmo dentro dun grupo de
amigos,  a través dun like en Face-
book que valide que o almorzo que
acabas de fotografar... Hoxe en día
todos buscan o seu minuto de fama.
Agnès: É fascinante a sensación de
que se algo non se grava, non suce-
deu. Todo o mundo quere ser unha
celebridade, ser recoñecido en todo
momento; obviamente os adolescen-
tes, pero tamén os adultos. A fama é
un tema que sempre nos interesou,
e  actualmente  hai  unha  nova  orde
construída á súa ao redor. Especial-
mente porque hai  algúns YouTubers
moi ambiciosos e que fan as cousas
realmente  ben,  mesmo están  com-
prometidos  cunha  causa.  As  redes
sociais democratizan a fama, facili-
tan  conseguila.  Os  que  continúan
coa televisión tradicional como Cas-
tro están rapidamente perdendo po-
der e converténdose en pasado. 

O  final  é  romántico,  e  reúne  a
dúas clases sociais moi diferentes. 
Agnès: Cremos no amor, na mocida-
de, e na posibilidade de finais feli-
ces. A pesar de todo, temos esperan-
za  na  humanidade.  Non  podemos
deixar de tela. 

Luns 22: O león dorme esta noite · N Suwa | Mércores 24: Bos veciños · HS Sigurðsson


