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SINOPSE
a

Francia, 2010. Nun hospital en Brest, 
Irène Frachon, unha médica de pro-
vincias,  descobre  unha  relación  di-
recta  entre  unha  serie  de  mortes 
sospeitosas e o medicamento Media-
tor,  que  levaba  comercializándose 
máis de 30 anos. Tras este descubri-
mento, a doutora emprenderá unha 
loita  en  solitario  contra  a  multina-
cional  farmacéutica,  e  tamén  con-
tra o propio sistema de saúde fran-
cés para destapar a verdade.

ENTREVISTA Á DIRECTORA

Que lle levou a facer este filme?
Como todo o mundo, ouvira falar do 
caso Mediator pero non o seguira de 
preto. Foron as produtoras, Caroline 
Benjo e Carole Scotta, as que se in-
teresaron no libro de Irène Frachon e 
pedíronme que o lese. Como corres-
pondía a Irène decidir quen faría a 
adaptación cinematográfica, reunin-
me con ela para comer, e deime con-
ta que esta muller podía converterse 
nun personaxe de ficción extraordi-
nario. Xa non era a historia do Me-
diator,  senón da loita dunha muller 
excepcional.

Como traballou con Irène Frachon?
Eu non quería escribir o guión; non 
só porque non tiña tempo senón por-
que  cría  que  non  me  correspondía 
adaptar unha historia tan complexa. 
Eliximos a Sévérine Bosschem, e non 
tardamos en ir a Brest xuntas. Alí pa-
samos moito tempo con Irène. Algo 
menos da metade da película basé-
ase na adaptación do libro; a outra 
metade componse de relatos de pri-
meira man. En total, tardamos  tres 
anos  en escribir  o  guión.  Participei 
en todas as etapas co fin de delimi-
tar a trama e desenvolver os  perso-
naxes,  mentres  traballaba  noutras 
películas. Por último, antes de em-
pezar a rodar, volvín escribir o guión 
para que fose á miña medida.

Logo  chegou  a  cuestión de quen 
interpretaría a Irène Frachon.
Fíxenme esa pregunta xa antes de 
escribir o guión, e non se me oco-
rría  ningunha  actriz  francesa  para 
o  papel.  Foi  Catherine  Deneuve 
quen nunha cea me falou dunha ac-
triz que traballaba na serie danesa 
Borgen.  Todo  sucedeu  moi  rápido; 
Caroline  Benjo  e  eu  fomos  a  Co-
penhague,  a  reunión  foi  moi  ben. 
Sidse falaba bastante ben francés, 
só  tiña  un  lixeiro  acento.  Leu  o 
guión e aceptou enseguida o papel. 
Todo grazas a Catherine Deneuve! 

Como logrou Sidse Babett Knudsen 
meterse na pel do personaxe?
Sidse e eu queriamos reproducir a 
linguaxe corporal de Irène. A Sidse 
custoulle algo de tempo meterse na 
pel desta muller incansable, que ta-
mén pode ser esgotadora. Fai gala 
en todo momento do seu don da súa 
vitalidade e a súa linguaxe florida. 
Non  perseguiamos  unha  imitación 
estrita, pero bastou unha tarde coa 
familia Frachon para que algo fixe-
se clic. O traballo no vestiario ta-
mén foi axudou. Quería que o ritmo 
do filme fose sostido e Sidse traba-
llou duro na pronuncia dos diálogos.

Antes  de  comezar  a  rodaxe,  víu 
películas ou series sobre este tipo 
de investigación?
Non vexo moitas series, pero si vin 
moitas películas sobre procesos xu-
diciais.  Erin  Brockovich é  a  miña 
máxima referencia,  é o filme per-
fecto  dese  xénero.  Tamén  vin  ou 
volvín ver  Todos os homes do pre-
sidente,  Norma  Rae,  Moneyball: 
Rompendo as regras,  Lexítima de-
fensa, Veredicto final...

A escritura e a montaxe teñen un 
estilo moi “americano”...
Quixen contar este tipo de historia 
como se fai no cinema americano. A 
posta en escena non se parece moi-
to  ao resto  dos meus filmes. Neste

buscaba ser o máis eficaz posible.

No que se refire á iluminación, cal 
era o seu obxectivo?
Tivemos  que  rodar  moitas  escenas 
en interiores e resultaba difícil  ilu-
minar estes espazos. Ademais roda-
bamos a un ritmo frenético. Cando 
tiñamos tempo, tentabamos drama-
tizar  as  escenas  e  as  paisaxes  coa 
iluminación.

Traballou en estreita  colaboración 
co montador para darlle un ritmo 
moi acelerado.
A montaxe do filme xa estaba prac-
ticamente decidida antes da rodaxe 
e era unha premisa. Hai un gran nú-
mero de  planos  e  de ángulos  dife-
rentes. Era a primeira vez que abor-
daba  este  xénero  nunha  película. 
Quería que a historia e o ritmo da 
investigación  avanzasen  rapidamen-
te para enganchar ao público

Seica xa tiña relación co mundo da 
Medicina na súa vida persoal?
Creo  que  é  unha  das  razóns  polas 
que Irène quería que eu compartise 
a historia.  O meu pai era cirurxián 
cardíaco no Hospital Lariboisière de 
París.  Durante  moito  tempo quixen 
ser cirurxiá. O meu pasatempo favo-
rito cando non tiña colexio era ir ver 
operar ao meu pai. Ata os 15 anos, 
quixen estudar Medicina. Sempre me 
fascinaron  os  hospitais,  síntome  a 
gusto neles. E creo que iso lle gustou 
a Irène. 

Considérase  unha  directora  com-
prometida politicamente?
Non especialmente. Estiven obsesio-
nada desde nena coa idea de xusti-
za, pero non son unha activista. Te-
ño as miñas ideas e os meus senti-
mentos de indignación, pero de can-
do en cando paso á acción. Só me 
implico  cando  estou  detrás  da  cá-
mara. Que faga o retrato dunha mu-
ller  comprometida  politicamente 
non significa que eu tamén o sexa. 
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