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SINOPSE
a

A finais  dos  anos  50,  Rachel,  unha 
modesta oficinista, ten un romance 
con  Philippe,  un  mozo  brillante  de 
familia burguesa. Dese romance na-
ce Chantal,  pero  Philippe négase  a 
casar fóra da súa clase social. Rachel 
deberá  coidar  soa  á  nena  mentres 
mantén unha disputa para pór o ape-
lido do pai á nena.

ENTREVISTA Á DIRECTORA

Que a levou a adaptar  o  libro  de 
Christine Angot á pantalla grande?
A miña  produtora,  Elisabeth  Perez, 
insistiume en que o libro podería ser 
material do meu tipo, así que o lin, 
pero  pensei  que  era  imposible  de 
adaptar por varias razóns. Preguntei-
me como podería desandar unha vida 
enteira en dúas horas; se o papel da 
nai  debía ser  desempeñado por va-
rias actrices ou por unha soa enve-
llecida con maquillaxe; e como abor-
dar o punto de vista dunha protago-
nista que non é quen de ver que está 
a suceder. O material daba medo po-
las súas dimensións, pero fascinoume 
esta muller e o misterio da súa ce-
gueira ante un home pervertido. Du-
rante a redacción, saíu a cuestión de 
reducir a trama, pero non quería fa-
celo. Quería asumir todo o que pare-
cía  difícil,  como  filmar  o  paso  do 
tempo. A vida de Rachel é un mundo 
enteiro en si mesmo, conta algo so-
cial e político sobre os períodos que 
atravesa. Facer esta película foi  un 
desafío emocionante. É máis, a miña 
infancia  parécese  ao  que  conta 
Angot en certos aspectos.

En que se identifica?
Crecín rodeada de mulleres a finais 
dos anos 60, nun ambiente modesto. 
Lembro ás miñas tías, que o fixeron 
todo por amor;  unha delas pasou a 
súa vida esperando a un home que a 
maltratou.  A miña nai  era  viúva,  e 
estaba  mal  visto  que  criase  á  súa 
filla soa. Estas mulleres non se sen-
tían autorizadas a vivir libremente, e 

a miña xeración saíu dese impedi-
mento.  Rachel  é  unha  muller  mo-
derna, non se avergoña da súa filla 
e asume a responsabilidade de cria-
la soa baixo a mirada crítica dunha 
sociedade provinciana. A loita para 
que Philippe recoñeza a paternida-
de, que ela persegue durante anos, 
é o que posteriormente se converte 
na súa cegueira. Hai algo así como 
unha traxedia na narrativa, pero ta-
mén algo de thriller. É fascinante: 
cando Rachel cre que gañou, é can-
do o perde todo. No corazón do li-
bro está a relación nai/filla, un te-
ma que quixera abordar desde hai 
moito tempo.

Esa  relación  maternofilial  lembra 
a  de  melodramas  clásicos  como 
Stella  Dallas de  King  Vidor  ou 
Imitación á vida de Douglas Sirk.
Sirk é un cineasta marabilloso. Pen-
sei  neses  filmes,  pero  tamén  en 
Todd Haynes e  Lonxe do ceo. Teño 
necesidade de crer no tipo de rea-
lismo  que  hai  nas  súas  películas. 
Non me interesa tanto traballar os 
personaxes a través de certo mise-
rabilismo, senón que a luz da épo-
ca, as paisaxes, os fagan medrar e 
identificarse co espectador.

Vendo  a  súa  filmografía  anterior, 
parece que lle  interesan as rela-
cións de parella non normativas.
Interésanme moito.  Todos os  meus 
filmes parten da fractura na idea de 
parella. Ademais, teño moita empa-
tía pola pequena xente de provin-
cias  coma Rachel.  Ela  quere  cam-
biar  de  clase  social,  saír  do  seu 
mundo para acceder a outro,  algo 
habitual  daquela.  Hai  algo  de  de-
pendencia moi forte dela cara a el. 
A Rachel non lle interesan os mozos 
da súa localidade. Busca alguén que 
a faga sentir importante. A tensión 
sexual é aditiva. El avísaa, pero ela 
non quere escoitar.

Por que elixiu a Virginie Efira?
Mentres escribía, non tiña a ningu-
nha actriz en mente. Coñecin a Vir-

ginie  nun  festival  onde  presentaba 
Os casos de Vitoria. Houbo dúas sor-
presas:  vela  en  pantalla  e  conver-
sar;  impresionoume  coa  súa  inteli-
xencia. Tivemos unha gran discusión 
sobre o personaxe. Rachel non mos-
tra  as  súas  emocións,  e  iso  é  algo 
moi  difícil  de  representar  na  pan-
talla. Virginie nunca recorre a emo-
cións fáciles, a súa actuación é moi 
sutil; lémbrame ás heroínas de Ozu. 
Cando lle ofrecín o papel, aínda non 
sabía  se  Rachel  sería  interpretada 
por  unha  ou  dúas  actrices.  Estiven 
moito tempo indecisa, tiña medo de 
que non puidese ver á persoa detrás 
da  máscara  de  maquillaxe.  Mesmo 
na montaxe, pospuxen o traballo da 
parte final o maior tempo posible.

E como chegou a Niels Schneider?
Niels  é  un  actor  ao  que  lle  gusta 
correr riscos, traballou en capturar a 
autenticidade  e  ambigüidade  do 
personaxe.  Durante  a  rodaxe,  é  o 
tipo de actor que está ansioso pero 
case  relixiosamente  involucrado  no 
seu personaxe. A película nunca es-
tá do lado deste home; de principio 
a  fin,  só  existe  desde  o  punto  de 
vista de Rachel. Esa é unha das ra-
zóns polas que non hai escenas sór-
didas. 

Un amor imposible é un filme pro-
ducido, escrito e dirixido por mu-
lleres que conta a historia de dúas 
mulleres. É unha coincidencia?
Sempre traballei con mulleres, pero 
tamén con homes, e espero que al-
gún día non teñamos que facer estas 
preguntas e que a igualdade se volva 
natural.  Un amor imposible aparece 
neste  momento  tan  alentador,  con 
mulleres novas que hoxe cuestionan 
os códigos de poder. En certo xeito, 
a historia de Rachel e Chantal corro-
bora esta loita: saber que as mulle-
res  hoxe  poden  denunciar  ao  seu 
agresor libéraas dese sentimento de 
culpa que as retén. Rachel e Chantal 
superan as súas feridas e logran non 
ser esmagadas.

Luns 10: Eroski Paraíso · Jorge Coira, Xesús Ron | Mércores 12:  O mozo Ahmed · Irmáns Dardenne


