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Sesión do 28 de novembro de 2019      SUn violento desexo de felicidade

Un violent désir de bonheur. Francia, 2018. Cor, 75 min. Drama |  Dirección:  Clément Schneider |  Guión: Chloé 
Chevalier, Clément Schneider | Fotografía: Manuel Bolaños | Música: Joaquim Pavy | Intérpretes: Quentin Dolmaire 
(Gabriel), Grace Seri (Marianne), Franc Bruneau (ambulante), Vincent Cardona (capitán), Francis Leplay (abade), 
Etienne Durot (soldado) | Produción: Les Films d'Argile
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SINOPSE
1792. Durante os tempos da Revolu-
ción Francesa,  o  mosteiro do mozo 
Gabriel, illado entre montañas, é re-
quisado polas  tropas.  A convivencia 
cos soldados sacode ao ousado mon-
xe, como tamén o fai a presenza si-
lenciosa de Marianne. Outra revolu-
ción empeza para el.

NOTAS DO DIRECTOR

Un violento desexo de felicidade é a 
historia dun espertar, o de Gabriel, 
ante si mesmo e ante un mundo que 
está  a cambalearse,  presa  de cam-
bios radicais,  estimulantes e tamén 
arrepiantes.

Daquela o filme está cheo de reso-
nancias que comunican co noso pre-
sente.  Gabriel  transmite  as  miñas 
dúbidas  sobre  o  mundo:  formúlaas, 
acéptaas,  envólvese  nelas...  coma 
un hábito, esa vestimenta que debe 
escoller,  a  de  monxe  ou  a  de  sol-
dado.

Pero o que me emociona de Gabriel 
é a súa resistencia ás ordes de elixir 
un  bando.  Aparentemente  non  lle 
convence nin  ser  un monxe nin  un 
revolucionario.  Todo  nel  é  indeci-
sión:  está  axitado  por  un  perma-
nente  tremor  interno,  vibrando  ao 
ritmo das sacudidas desa revolución 
distante,  tan  afastada.  O  corpo  de 
Gabriel é en si mesmo unha contra-
dición:  soldado  tonsurado,  monxe 
farrapento,  aínda  un  neno  pero  xa 
un home, traballei para inculcar no 
personaxe,  a  través  do  actor,  algo 
esquivo, flexible, mutable.

Para encarnar a Gabriel, ese ser en 
proceso, busquei  un  actor  e tamén 
un  home  en  proceso.  Gustoume  a 
idea de traballar cun actor aínda sen 
formar,  case  torpe.  Para  crear  un 
contraste co abade ou o capitán,  in-

terpretados por actores moito máis 
maduros,  así  como  os  seus  per-
sonaxes están seguros de si mesmos 
e firmes nas súas conviccións. Por-
que creo profundamente que o que 
se xoga na ficción e na creación de 
ficción é de igual importancia. De aí 
a miña escolla de confiar o papel de 
Gabriel ao mozo Quentin Dolmaire.

Un  violento  desexo  de  felicidade 
está en déeda con algúns directores 
cuxas películas crearon a miña cine-
filia:  Pasolini,  Oliveira  ou  Rohmer. 
Gústame  nestes  cineastas  a  súa 
teatralidade,  que  nunca  é  un  dis-
tanciamento  irónico,  senón  unha 
forma  de  achegarse  ao  real  dun 
xeito  distinto  ao  naturalismo;  in-
ventarse unha forma, desvincularse 
dos imperativos realistas da recons-
titución,  asumir  a  parte  da litera-
tura no cinema, articular a palabra 
e a sensualidade dos corpos. E así 
contradicir os clixés da película de 
época, como xa dixen, a través da 
reconstitución da posta en escena a 
unha distancia respectuosa.

Deste  xeito  tentei  responder,  mo-
desta  pero  sinceramente,  a  unha 
das  preguntas  máis  fermosas  que 
existen, eterna e intemporal: “Que 
farei coa miña mocidade mentres o 
vento destrúe o mundo vello?”.

 ENTREVISTA AO DIRECTOR

De onde vén este “violento dese-
xo de felicidade”?
Tomei prestada a expresión de Jac-
ques  Lacarrière,  dun  libro  que 
escribiu  sobre  a  orde  cisterciense 
(A aventura máis bela do mundo). A 
combinación simple e obvia destes 
tres termos pareceume a clave da 
película, que estivera a buscar du-
rante  moito  tempo  sen  atopala. 
Pero non foi ata rematar a fase de 
montaxe que se converteuse no tí-
tulo  do  filme.  Son  consciente  de 
que ten un certo lirismo poético e 
político, pero tamén era unha for-
ma de asumir unha apertura precisa

cara ao mundo contemporáneo, sen 
a cal perdería a súa forza.

O filme está ambientado durante a 
Revolución  Francesa,  pero  lonxe 
do seu imaxinario habitual.
O imaxinario é a ferramenta coa que 
damos  forma  á  nosa  relación  co 
mundo. Cando decidín filmar a Re-
volución, probablemente foi porque 
sentín que era hora de volver contar 
esta historia e de contala como eu 
quería, para así poder contar outra 
historia,  apócrifa. O filme ten lugar 
nas fronteiras do reino, nunha Niza 
illada xeográfica e lingüisticamente 
do epicentro de París, que é o lugar 
icónico  revolucionario,  para  poder 
contar a Revolución polas súas mar-
xes, pola súa periferia, lonxe do es-
pectacular e a unha escala terrible-
mente individual, que é onde as re-
volucións realmente teñen lugar, no 
corazón dos individuos.

É o amor libre a verdadeira utopía 
revolucionaria?
Só o amor é verdadeiramente revo-
lucionario. Encántame o cinema sen-
sualista, do corpo e a natureza.

Na banda sonora escoitamos a The 
Last Poets, Patti Smith ou Marianne 
Faithfull:  cancións  revolucionarias 
doutra época.
Foi  moi  importante  para  min  crear 
pontes, polo menos puntos de con-
tacto entre a narrativa histórica da 
película  e  nós.  Escoller  temas  de 
rock dos anos 70 provén deste tipo 
tipo de brecha, que me parece fru-
tífera e que elimina definitivamente 
calquera tentación de crer nunha re-
presentación  realista  do  pasado. 
Ademais  estas  cancións,  que  ante 
todo me conmoven e forman parte 
de min desde hai moito tempo, co-
locan o filme noutra historia das loi-
tas e as súas representacións. Sen ir 
tan lonxe como para dicir que uni-
versalizan a película, paréceme con 
todo que contribúen a ampliar o seu 
alcance.
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