
[Filmoteca]
Sesión do 22 de outubro de 2018          aO león dorme esta noite

Le lion est mort ce soir. Francia, 2017. Cor, 103 min. Drama | Dirección e guión: Nobuhiro Suwa | Fotografía: Tom
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Jean,  un  actor  veterano  atrapado
polo  pasado,  instálase  en  segredo
nunha  casa  abandonada  do  sur  de
Francia onde hai tempo viviu Julie-
tte,  o  gran  amor  da  súa  vida.  Ao
mesmo tempo, unha banda de nenos
locais, aprendices de cineastas, des-
cobre a mesma casa, a localización
perfecta  para  rodar  a  súa  seguinte
película de terror.  Jean e os nenos
terminarán atopándose cara a cara.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Cal foi o xérmolo do proxecto?
Xurdiu  en  2012,  cando  coñecín  a
Jean-Pierre Léaud nun festival de ci-
nema en Francia no que fixeron unha
retrospectiva miña e del. Eu fun alí
emocionado pola posibilidade de co-
ñecérmonos. El pedira copias das mi-
ñas películas para velas, gustáronlle,
falamos,  caémonos  ben  e  collemos
confianza. Na nosa primeira conver-
sa canteille un par de versos da can-
ción que el cantaba en Week-End de
Godard,  e  ao  momento  uníuseme.
Cantámola xuntos, e de aí xa saíu a
escena na que el a canta e baila xun-
to a Juliette.

Con que ideas traballaron?
En varias viaxes miñas a París, e al-
gunha de Jean-Pierre a Tokio, empe-
zamos a falar de posibilidades para
facermos un filme. Unha das primei-
ras cousas que definimos foi o título.
Pedinlle a Jean-Pierre que me canta-
se algo que lle gustase, porque me
parecía interesante definir a película
con cancións. El púxose a cantar The
Lion  Sleeps  Tonight en  francés,  de
forma tan lenta e estraña que non
recoñecín a melodía. Cando me dei
conta, decidín que ía ser o título. 

Tamén aí xurdiu a idea da aparición
do león en varios planos?
Si, foi igual de caprichoso. A primei-
ra intención foi traer a un león á ro-
daxe, pero era demasiado difícil e ti-
vemos  que dixitalizalo.  Non o intro-

ducín buscando expresar unha sim-
boloxía concreta. Para min pode su-
xerir varias ideas, e creo que é bo-
nito que para os espectadores.

Desde  o  principio  a  idea  era  re-
flexionar  sobre  a  morte  a  través
dunha historia de pantasmas?
Cheguei  á  conclusión  de  que  só
unha pantasma,  que é algo irreal,
podía convivir ben con esa presenza
tan especial  de Jean-Pierre,  e por
iso  empecei  a  pensar  no  tema da
morte.  Por  suposto,  eu  tampouco
son novo e atopeime coa morte de
varias persoas próximas. Pero, tal e
como se extrae do filme, a morte e
a  vida  conviven.  Jean-Pierre  e  eu
quixemos expresar que vivir é algo
marabilloso.  E  para  iso,  creo  que
era  necesario  ser  conscientes  da
morte.  Para  os  xaponeses  non  hai
moita distancia entre o mundo dos
mortos e o dos vivos. A morte é algo
absurdo, pero forma parte da vida
diaria. Ademais, no cinema non hai
gran diferenza entre unha pantasma
e un ser vivo pois ambos son ima-
xes.  E  neste  filme  parece  que  os
mortos están moito máis vivos que
os propios vivos, e mesmo transmi-
ten certa alegría.

Como  xurdiu  a  intervención  dos
nenos na película?
Foi  máis ou menos á vez. Mentres
falaba  con  Jean-Pierre,  estiven  a
traballar en obradoiros de creación
con nenos de entre 6 e 12 anos. Pe-
diámoslles que nuns tres días roda-
sen un filme, dabámoslles todos os
medios necesarios, e logo organiza-
bamos unha proxección. A experien-
cia pareceume estimulante, e deci-
dín que quería que iso aparecese na
película.  Non nenos  que actuasen,
senón nenos facendo eles mesmo ci-
nema dentro do cinema.

Que lle resulta interesante de fil-
mar con nenos?
Desde un punto de vista cinemato-
gráfico,  creo  que  hai  dúas  cousas
que os fan  moi interesantes.  O seu

mundo é moi diferente ao dos maio-
res.  Ignoramos  como  funcionan  na
súa  propia  esfera,  e  iso  paréceme
moi estimulante. E logo, que os ne-
nos  son  quen  de  romper  as  nosas
ideas preconcibidas sobre o que se
supón que é o  mundo.  Teñen unha
capacidade única para obrigarnos a
cambiar  os  nosos  paradigmas  da
realidade.

Sempre deu moito espazo aos acto-
res  para  improvisar.  Léaud  pres-
touse ao xogo?
Todas as escenas cos nenos fixéronse
improvisando. Eles movíanse e fala-
ban libremente e iso obrigaba a Jean
-Pierre  a  adaptarse  ao  que  facían.
Con todo, a el  non lle gusta a im-
provisación aínda que non mo dixo
cando empezamos a rodar. Na época
da Nouvelle  Vague improvisaban  os
directores,  non  os  actores.  El  pre-
cisa instrucións concretas sobre can-
tos pasos dar, cantos segundos parar.
E así, de súpeto, xurdía unha impro-
visación inesperada e explosiva.  Os
seus movementos son como a danza
dun corpo dividido entre o sufrimen-
to e a alegría.

Por que situou a acción no sur de
Francia?
A elección  do  sur  foi  fundamental
para que Tom Harari, o noso opera-
dor xefe, crease esa luz tan marabi-
llosa. A súa forma de concibir a fo-
tografía é moi audaz. Non lle dei in-
dicacións moi precisas, pero ambos
compartiamos a mesma visión. Sen-
tiamos que na película  convivían  o
real e o fantástico. Non chegaba co
simple naturalismo. 

Non falar francés é un problema?
Foi o público francés o que me per-
mitiu seguir facendo películas como
eu quería. Existen os intérpretes. Se
lle  son  sincero,  durante  a  rodaxe
non entendo  nin  a  metade  do  que
din os actores. E neste caso, os ne-
nos improvisaban todo o tempo. Pe-
ro  confío  no  meu  equipo.  Se  eles
cren que algo irá ben, eu tamén.  
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