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La chute de l'empire américain. Canadá, 2018. Cor, 128 min. Comedia, drama | Dirección e guión: Denys Arcand | 
Fotografía: Van Royko | Intérpretes: Alexandre Landry (Pierre-Paul), Maripier Morin (Aspasie), Rémy Girard (Sylvain), 
Maxim Roy (Carla), Pierre Curzi (Wilbrod), Vincent Leclerc (Jean-Claude) | Produción: Cinémaginaire Inc
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Pierre-Paul  Daoust  é  un  intelectual 
na  trintena,  doutorado  en Filosofía 
pero  obrigado a  traballar  como re-
partidor  para  poder  vivir  decente-
mente. Un día, mentres entrega un 
paquete, vese en medio dun atraco 
que acaba mal: dous mortos e bolsas 
polo  chan repletas  de  millóns.  Pie-
rre enfróntase a un dilema: irse coas 
mans baleiras ou coller o diñeiro e 
fuxir?

NOTAS DO DIRECTOR

Fago películas tentando, ao meu xei-
to, cumprir cunha consigna secular: 
actuar  como  espello  da  vida  e  do 
tempo. Todos estamos sometidos ao 
imperio  americano,  mesmo  nos  re-
cunchos  máis  remotos  do  planeta. 
Ese imperio está a morrer e as súas 
convulsións aféctannos en toda a súa 
brutalidade.  Os  que  depositaron  as 
súas esperanzas nunha hipotética di-
misión de Trump esquecen que des-
pois de Calígula chegou Nerón e tres 
séculos  de  desintegración  inexora-
ble. En Canadá vivimos comodamen-
te baixo o paraugas da “Pax Ameri-
cana”, pero empezamos a contaxiar-
nos da decadencia moral do imperio. 
A omnipotencia do diñeiro é un dos 
síntomas. Atoparemos antibióticos o 
suficientemente potentes para loitar 
contra esta gangrena?

ENTREVISTA AO DIRECTOR

O título fai referencia ao seu filme 
de 1986 O declive do imperio ame-
ricano,  pero  non  é  unha  secuela 
como As invasións bárbaras.
O título do proxecto era  O triunfo 
do diñeiro, pero vin que moitas per-
soas reaccionaban mal ou non o lem-
braban, así que tiven medo e decidín 
mudalo,  volvendo a xogar  co título

do libro de historia romana de Ed-
ward Gibbons. A caída vén despois 
do declive. Para min só é unha des-
crición dos tempos que vivimos, da 
nosa época. É interesante porque O 
declive saíu nos anos Reagan e esta 
sae  nos  anos  Trump,  podes  ver  os 
paralelismos e reparar na conexión.

Disque inspirouse nun suceso real 
para o crime da historia. 
En  2010,  no  distrito  financeiro  de 
Montreal,  dous  mozos  deixaron  un 
coche en dobre fila, entraron nunha 
tenda de roupa, dispararon a dúas 
persoas  na  cabeza,  saíron  e  lisca-
ron. Quedei fascinado co suceso, e 
como coñecía ao detective ao cargo 
do caso, chameino e díxome que fo-
ra un arranxo de contas entre dúas 
bandas rivais, que a tenda era unha 
tapadeira.  Foi  así  que descubrín a 
incrible  cantidade  de  cartos  que 
move  o  tráfico  de  drogas,  mesmo 
nunha cidade tranquila como Mon-
treal. Fun falar con avogados e ase-
sores fiscais, especialistas en lavar 
diñeiro,  e  con  iso  estruturei  unha 
historia ao redor destes temas. Qui-
xen  facer  unha  especie  de  fábula 
moral  ancorada  na  realidade.  Que 
teríamos feito vostede ou eu nunha 
situación semellante?

O peso do filme recae sobre Ale-
xandre Landry.
Alex é un actor novo que vira nunha 
obra anos atrás e tíñao en mente, e 
esta foi a ocasión de traballar con 
el. É moi minucioso: mentres roda-
bamos a película, comezou a ler a 
Spinoza, que é ilexible,  só porque 
quería ser fiel ao seu personaxe de 
filósofo!

Ten unha gran química con Mari-
pier Morin. Como a descubriu?
Foi curioso: ela non é actriz, é re-
porteira de televisión,  e  unha vez 
veu entrevistarme por un torneo de 
tenis no que participaba. Estaba a 
mirala, pensando que probablemen-
te quedaría xenial nun filme porque 
é fermosa e lle acae moi ben a luz,

así que arquiveina no meu disco du-
ro mental. Anos despois, escribindo 
esta historia, decateime de que pre-
cisaba unha prostituta e lembreime 
dela. Chameina e díxome: “Non son 
actriz.  Nunca o  fixen.  Tentareino”. 
Traballou  cun  bo  adestrador  profe-
sional, e tivemos catro audicións. A 
primeira vez foi boa, pero non esta-
ba moi seguro de que puidese co re-
to, así que seguimos mirando, e can-
do fixo a proba con Pierre-Paul e a 
química entre os dous era perfecta, 
finalmente contrateina.

Como foi a rodaxe?
Sei que isto queda mal dicilo nunha 
entrevista, pero hai moi poucas sor-
presas  nas  miñas  rodaxes.  Prepáro-
me moi ben mentres fago o guión. 
Sei todo o que hai que saber sobre 
os personaxes e traballo con actores 
cos que estou familiarizado. Tamén 
conto con orzamentos bastante pe-
quenos, polo que temos que ser moi 
exactos. Se nun día temos que sacar 
unha  certa  cantidade  de  escenas, 
non  queda  moito  espazo  para  sor-
presas ou improvisación. É moi abu-
rrido contar isto porque xeralmente 
o divertido da película é que suce-
deu algo incrible ou inesperado, pe-
ro non é o caso. Foi un esforzo ben 
planeado e ben executado!

Foi  un  novo  desafío  coreografar 
unha secuencia de acción coma o 
tiroteo da comezo da película?
Os meus tres primeiros filmes,  que 
fixera a comezos dos 70, eran histo-
rias policiais, con pistolas e ladróns, 
así que basicamente volvín ás miñas 
raíces e foi fabuloso. É divertido xo-
gar con armas de fogo e persoas que 
reciben disparos. O cinema negro é 
un xénero clásico e sempre é diver-
tido xogar nel, facer escenas de per-
secución ou o que sexa. Non sei co-
mo me desviei cara ao cinema de ar-
te e ensaio, pero volvín ao que facía 
de mozo e foi moi agradable. Non é 
tan difícil de todos os xeitos. É pura 
diversión.

A programación regular do Cineclube regresará en 2020, ano do 50º aniversario · Bo Nadal!


