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L'amant d'un jour. Francia, 2017. B/N, 76 min. Drama | Dirección: Philippe Garrel | Guión: JC Carrière, C Deruas-
Garrel,  P Garrel,  A Langmann |  Fotografía:  Renato Berta | Música: Jean-Louis  Aubert |  Elenco: Esther  Garrel
(Jeanne), Eric Caravaca (Gilles), Louise Chevillotte (Arianne), Félix Kysyl (Stéphane) | Produción: arte France

SINOPSE
a

Jeanne, de 23 anos, volve a casa do
seu pai tras unha ruptura, e desco-
bre  que  este  namorou  dunha  das
súas  alumnas,  unha  moza da idade
de Jeanne. Contra todo prognóstico,
as dúas mozas fanse amigas apoián-
dose entre elas.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Tras La Jalousie e In the Shadow of
Women,  Amante por un día pecha
unha  triloxía  temática.  Cal  foi  a
orixe deste proxecto?
Son tan apaixonado do cinema como
o son da  pintura,  pero  se  hai  algo
que fixen ao longo da miña vida é ler
a Freud. Creo que empecei en 1975.
Desde  hai  anos,  fago  ler  aos  meus
estudantes en clase O caso Dora e O
soño do home lobo. Cando fago unha
película  (por  isto  amo  a  Bergman
tanto como a Godard), impóñome un
encargo freudiano. En La Jalousie, o
meu tema era  a  neurose  feminina;
en In the Shadow of Women, a líbido
feminina; e en Amante por un día, o
inconsciente  feminino.  Aquí  quería
abordar  o  complexo  de  Electra,  a
contrapartida feminina ao complexo
de Edipo, aínda que ambos non se-
xan exactamente simétricos. Electra
conspira para asasinar á súa nai, Cli-
temnestra, porque esta volve casar.
O filme conta a historia dunha ami-
zade consciente entre unha moza e a
súa madrasta, que ten a súa mesma
idade, e como o inconsciente da mo-
za a leva a desfacerse da rival polo
amor  do seu pai.  Aínda que non é
fundamental comprender isto, é así
como construín a película.

As súas películas tratan do amor ro-
mántico, pero tamén falan das di-
námicas  familiares.  É  por  iso  que
adoita traballar con familiares?
Non creo que resolva problemas fa-
miliares  a  través  do  cinema,  máis
ben ao contrario: é perigoso traba-
llar coa familia. Neste fiIme actúa a
miña filla,  e se non pensase que o ía

facer ben non a tería chamado, pois
van a xulgala o dobre de duro que
en  calquera  outro  proxecto.  Pero
tampouco  quero  sufocar  os  meus
fillos,  así  que  lles  deixo  traballar
con outros cineastas antes de facer
algo xuntos. Xa o fixera con Louis, e
agora era o turno de Esther. 

Disque os seus filmes parten sem-
pre de elementos da súa vida real,
pero sen revelar nunca os segre-
dos doutras persoas. Como conse-
gue crear ese sentimento de com-
plicidade co público?
Cando escribes o guión, debes refe-
rirte especificamente ás cousas das
que te avergoñas na túa propia vi-
da, non das que te sentes orgulloso.
Logo  os  espectadores  recoñecerán
as cousas das que se avergoñan eles
e  conectarán  con  elas.  Por  iso  se
senten cómplices, porque exploran
os seus propios segredos.

Usar un narrador permítelle trans-
mitir  unha  visión moi  precisa  do
que os personaxes están pensando
ou sentindo.
Éncantanme  os  filmes  con  narra-
ción.  É  un  elemento  que funciona
moi  ben,  e quería  tentar  usalo.  É
coma o branco e negro, algo moi ci-
nematográfico tamén. Ás veces ves
pinturas en branco e negro, pero en
realidade  non  funcionan.  Por  que
non? Así é cada medio.

Falando da  pintura,  antes  de  ser
cineasta  tivo  unha carreira  como
pintor.  Como ve a relación entre
ambas disciplinas?
Sentín  que  ser  pintor  implicaba
unha  existencia  extremadamente
solitaria, e a min gustábame o tra-
ballo  en  equipo.  Esa  bagaxe  axu-
doume  sobre  todo  a  relacionarme
cos  meus directores de fotografía.
En La Jalousie, díxenlle a Willy Ku-
rant: “quero que pareza un debuxo
ao carbón”. Mentres que en Amante
por un día, pedín que parecese  un
debuxo cun lapis  do nº 2. N'Un ve-
rán ardente,  quería que semellase

unha acuarela en troques dun óleo.
Eles entenden esa linguaxe e poden
traducila a imaxes.

Na súa obra  recente  nótase  unha
certa austeridade formal: os apar-
tamentos  case  non  están  decora-
dos, as rúas vense baleiras, e as ac-
trices non levan maquillaxe.
Todo ven determinado polas necesi-
dades técnicas. Ao gravar o son di-
recto,  se  houbese  moita  xente  nas
rúas non se oiría nada. E rodando en
branco e negro non ten que corrixir-
se o cor da pel en cámara, así que
non cómpre a maquillaxe. Ao ter só
21 días para completar a película, é
unha  vantaxe  non  precisar  45  mi-
nutos  de maquillaxe antes de cada
toma.

Unha vez dixo que os artistas non
melloran co tempo, senón que van
atravesando  etapas  e  que  poden
seguir sendo fieis a si mesmos ou
mudar.  Cambiou  de  perspectiva
coa idade? 
Non creo que as películas que estou
facendo hoxe sexan mellores que as
que fixen hai 50 anos. É difícil  de-
terminar por que certas obras de ar-
te se converten en tótems, mentres
que  outras  se  volven  tabús.  O  pú-
blico  ou ben estará  aberto  ao  que
lles amosas ou xa nin entrarán polo
aro. É un gran misterio por que oco-
rre isto. É como a moda. As cousas
que  están  de  moda,  aos  poucos,
acostúmaste  a  elas  e  gústanche  e
parécenche fantásticas e, de súpeto,
están desfasadas  e  pensas  que son
feas e xa non che gustan. De todas
formas,  isto  non  implica  evolución
ou progreso.

Pero non se sente máis sabio?
A principal diferencia é que de novo
ao rematar un filme fustigábame du-
rante meses  por  todo o  que fixera
mal. Agora xa non sufro coas miñas
películas. Aceptei que cada día vou
facer algo novo e nunca me vai que-
dar ben de todo. E malo se cres que
o fixeches ben.

Mércores 7: Lucky · John Carrol Lynch | Luns 12: Sen proxección por ser festivo


