
Filmoteca
Sesión do 14 de xuño de 2021                                      As vidas de Marona
 n

L'extraordinaire voyage de Marona. Francia, 2019. Cor, 92 min. Drama | Dirección: Anca Damian | Guión: Anghel
Damian | Música: Pablo Pico | Elenco: Lizzie Brocheré (Marona), Bruno Salomone (Manole), Thierry Hancisse (Istvan),
Shyrelle Mai Yvart (Solange nena), Maïra Schmitt (Solange maior) | Produción: Aparte Film, Minds Meet, Sacrebleu

PREMIOS
a

Festival de Xixón 2019
Gran Premio do Público

SINOPSE
a

Marona é unha cadeliña que tras ser
vítima dun accidente comeza a lem-
brar todos os amos que tivo ao longo
da súa vida, aos que quixo incondi-
cionalmente. Marona encheu de luz e
inocencia  absolutamente  todos  os
fogares nos que viviu.

NOTAS DA DIRECTORA

A  película  explícanos  a  historia  de
Marona, unha cadeliña que pasa de
man en man e acompáñanos nunha
aventura reflexiva, prodixiosa e trepi-
dante.

Cando se me ocorreu facer este fil-
me, tiven a sensación que baixo este
aspecto de “película para toda a fa-
milia”,  podía introducir  unha lectura
máis  profunda,  máis  esencial  (pero
que a miúdo escondemos)  da nosa
banal realidade cotiá. Neste sentido,
a animación deume a liberdade ne-
cesaria para construír unha contorna
visual única na que sentir a comodi-
dade  de  imaxinar.  Tamén,  e  desde
unha vertente lúdica, vinme capaz de
influír na percepción do público. Ver-
me a través dos ollos dun can é co-
mo dar  a cada un un espello  onde
plantar  cara  a  determinadas  verda-
des. Verdades que ninguén pode ne-
gar.  Para  min,  o  filme  é  como  un
conto de fadas moderno.

O destino de Marona é á vez sinxelo
e esencial, individual e universal. Vivir
o instante presente,  apreciar as pe-
quenas  cousas,  estar  nunha  cone-
xión profunda cos outros; estas son
as leccións de felicidade do cánido
para os humanos. A canción central
do filme subliña esta mensaxe.

O amor e  a  morte son as motiva-
cións comúns que subxacen en to-
das as miñas películas. As vidas de
Marona  encarna  estes  temas  da
maneira máis persoal, máis delicada
e perspicaz.  Recoñézome en  cada
un  dos  amos  e  amas  de  Marona:
Manole, o solitario, acróbata melan-
cólico que busca desesperadamen-
te un sentido poético á vida; Istvan,
o construtor amable,  patoso e moi
sentimental; Solange, princesa e va-
gabunda, ás veces cargada de em-
patía  e  outras  puramente  egoísta.
Estes  personaxes  correspóndense
coas diferentes idades de Marona (a
infancia, a adolescencia e a madu-
rez),  que  evoluciona,  como  todos,
ao longo da vida.
a

Encántanme  todos  os  personaxes
secundarios e busquei neles esa bi-
polaridade que todos temos: todos
somos bos e malos á vez. Alternei
humor e emoción, tentando que ca-
da personaxe fose atractivo e com-
plexo.
aa

A historia tamén me permitiu explo-
rar novos medios de expresión cine-
matográfica.  Quería ofrecer  ao pú-
blico  unha experiencia  visualmente
única, a beleza das artes mesturada
coa artesanía  do cinema e o  con-
cepto de espazo subxectivo. Deste
xeito, cada personaxe define o seu
propio perímetro: cada un posúe o
seu  pequeno  territorio,  asociado  á
súa  personalidade.  Ningún  destes
illotes  está  en  harmonía  co  resto,
pero constitúe un tipo de familia. A
casa de  Manole  e  a  súa  contorna
son  espazos  totalmente  subxecti-
vos, inspirados en mundos poéticos
soñados polos máis pequenos, on-
de  todo  é  posible.  O apartamento
de  Istvan,  en  cambio,  está  rexido
por regras estritas, como aquelas ás
que debemos dobregarnos na ado-
lescencia, cando buscamos o noso

lugar  na sociedade e nos sentimos
incomprendidos.  A  medio  camiño
entre Manole e Istvan atópase o fo-
gar de Solange no que a regla base
é aceptar as cousas como son.
a

O filme é entretido e divertido, e nel
entrecrúzanse a arte visual e a músi-
ca. Mentres rimos e choramos senti-
mos por fin, e sen reservas, o amor e
a tenrura aos que aspiramos todos.

 CURIOSIDADES DA PELÍCULA

Desde os seus inicios en 2011, Anca
Damian leva colleitados máis de 20
premios entre as súas 6 longametra-
xes, e é a primeira directora que reci-
biu en 2016 o Premio Audentia, con-
cedido por Eurimages. Este galardón
distingue ás  mulleres  que tiveron  a
coraxe  de  dedicarse  á  dirección  e
inspiraron e abriron camiños ás no-
vas xeracións. A realizadora foi pre-
miada  en  festivais  tan  prestixiosos
como o de Annecy, Amiens, Karlovy
Vary ou Locarno.
a

A  película  inspirouse  nunha  cadela
que a propia directora rescatou can-
do estaba moribunda e  que salvou
da morte.  Por isto,  decidiu  porlle  o
mesmo nome á película que a mas-
cota que rescatou.
a

Esta produción conta  con persona-
xes creados polo deseñador e autor
belga  de  banda  deseñada  Brecht
Evens, a decoradora norueguesa Gi-
na  Thorstensen  e  a  italiana  Sarah
Mazzetti. A marabillosa música é de
Pablo  Pico,  que  xa  compuxera  a
banda  sonora  de  Adama.  Tamén
recorre a múltiples referencias á his-
toria  da  pintura  do século  XX:  Ma-
tisse, o cubismo, Picasso, o surrea-
lismo, Magritte, o expresionismo...
a

Esta obra está recomendada para un
público desde os 7 aos 77 anos, aín-
da  que  os  maiores  seguramente  a
gozarán aínda máis.

A programación regular do Cineclube PF regresará en outono


