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SINOPSE
a

Maloin é un vixiante dunha estación
de tren que, de forma casual, é tes-
temuña dun asasinato,  e  acaba fa-
céndose cargo dunha maleta chea de
diñeiro que trastornará para sempre
a súa vida, carrexándolle moitos pro-
blemas.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Que sente ao poder presentar por
fin o filme tras todas as peripecias
que marcaron a produción d'O ho-
me de Londres?
O máis difícil foi o momento da per-
da do produtor Humbert Balsan [sui-
cidouse  poucos  días  antes  da roda-
xe], unha traxedia para a produción
e  tamén  persoal  coa  desaparición
dun amigo e dun combatente do ci-
nema a quen se  dedica a película.
Foi necesario moito tempo para pór
novamente  o  proxecto  en  marcha,
pero  ninguén abandonou  o  barco e
no  estragado  mundo  onde  vivimos,
esta solidariedade reconforta.

Introduciu no filme outros valores
morais  ademais  dos  representados
na novela de Georges Simenon?
Non quería reproducir o libro de xei-
to  idéntico.  A través  do  personaxe
de Maloin,  a película vira ao redor
das cuestións da soidade e a tenta-
ción.  Este  home  enfróntase  á  fina
fronteira que separa a inocencia da
complicidade  criminal.  Chegou  ao
punto de estar farto de todo: o seu
illamento, unha vida sen perspecti-
vas e relacións coa súa contorna con-
vertidas en case mecánicas. A tenta-
ción dunha nova vida mellor apodé-
rase del, pero vai fracasar. E o que é
realmente  interesante  na  historia
non é o diñeiro da maleta, senón a
dignidade humana.

O filme componse só de 29 planos
en 2h22m e empeza con 40 minu-
tos que inclúen só 5 planos con in-
cesantes  movementos  de  cámara.
Como preparou esta coreografía?

Eu  sei  perfectamente  con  antela-
ción  o  que quero facer  e  prevexo
todos os planos varios meses antes
da rodaxe. A composición e o ritmo
están determinados pola monotonía
do día de traballo de Maloin. Seguí-
molo  sen  cesar  e  vemos  o  mundo
cos seus ollos. Pero a repetición das
súas idas e vindas toma unha nova
forma coa tensión crecente e todo
se  transforma  insensiblemente.  Eu
quería  que  a  cámara  se  movese
sempre na procura das caras e, so-
bre todo, dos ollos, e seguir todos
os sinais de metacomunicación. Con
relación ás miñas películas anterio-
res, penso achegarme aos poucos a
un cinema moi puro. Máis aló do re-
lato, un pódese concentrar no indi-
viduo  e  utilizar  os  seus  ollos,  as
súas  orellas  e  o  seu  corazón  para
captar coa súa alma algo de huma-
nidade. 

A atmosfera ten un rol  importan-
te. É indisociable das súas orixes
na Europa do leste?
Non é unha cuestión de xeografía,
senón de sensibilidade. Todos temos
unha sensibilidade social, toda hu-
millación férenos e cada persoa que
non pode ter unha vida satisfactoria
sofre, non importa o lugar do mun-
do onde vive. E isto mesmo se na
miña película o lugar (a cidade cor-
sa de Bastia) é tan importante coma
os  personaxes,  co  mar  e  o  porto
sempre  detrás.  Por  outra  banda,
non creo que a película sexa triste,
pero menciona unha realidade que
hai que ter en conta. O simple feito
de realizar unha película é un signo
de optimismo e esta termina cunha
cara, un detalle bastante significa-
tivo ao meu xuízo.

Hoxe en día é considerado un dos
mellores cineastas do mundo, con
todo un profesor de fotografía na
era comunista díxolle que non tiña
idea de facer cinema, así que se
retirou a traballar como porteiro.
Que lle fixo volver ao cinema?

Eu entrara na universidade a estudar
Filosofía pero logo saínme desa ca-
rreira  porque  quería  aprender  Ci-
nema.  De todos  os  xeitos  pode di-
cirse  que  tampouco  cheguei  a  es-
tudar formalmente en ningunha es-
cola de cinema porque un profesor
díxome  que  aprendería  máis  cos
erros que cometese facendo pelícu-
las que estudando. Logo fixen o meu
primeiro filme, tivo moito éxito en
Alemaña, e así empezou todo.

Sempre pensou que a súa única mi-
sión era cambiar o mundo. Cre no
poder do cinema como ferramenta
que axude ao cambio?
Realmente deime conta de que non
se pode. Pero o cinema é parte do
mundo, así que se cambias un pouco
a linguaxe cinematográfica xa estás
a cambiar o mundo.

Que é o que máis lle preocupa do
que ve ao seu ao redor?
Hai  unha cousa  que  non acepto:  a
humillación. Nas miñas películas os
personaxes, como é caso de Maloin,
son persoas  apartadas  socialmente,
maltratadas. Tento transmitir ao pú-
blico a idea de que só hai unha vida,
e  que  hai  que  vivila  con  calidade.
Que  non  se  debe  atentar  contra  a
sensibilidade humana.

E  para  retratar  eses  personaxes
marxinados,  usa  recursos  fílmicos
coma o branco e negro, o plano se-
cuencia ou un tempo particular.
Hai un alicerce fundamental sobre o
que se ergue a miña posta en esce-
na, e é escoitar ás persoas; non es-
coitar  ás  historias  e  si  ás  persoas.
Por iso os planos longos, o tempo...
permítenme escoitar os ollos, o ros-
tro: a verdade do ser humano.

Cre que o espectador está prepara-
do  para  a  súa  forma  de  mostrar
cinematograficamente?
Creo que si, simplemente se es quen
de  escoitar  o  que  che  din  os  teus
ollos  e  o  teu  corazón,  só  miras  e
implícaste na película.
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