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Stille hjerte. Dinamarca, 2014. Cor, 97 min. Drama | Dirección: Bille August | Guión: Christian Torpe | Fotografía: Dirk
Brüel | Música: Annette Focks | Elenco: Ghita Nørby (Esther), Morten Grunwald (Poul), Paprika Steen (Heidi), Danica
Curcic (Sanne), Jens Albinus (Michael), Pilou Asbæk (Dennis), Vigga Bro (Lisbeth) | Produción: SF Studios

PREMIOS
a

Festival de San Sebastián 2014
Mellor Actriz

SINOPSE
a

Tres xeracións dunha familia xúntan-
se durante unha fin de semana. As ir-
más, Sanne e Heidi, aceptaron que a
súa nai enferma terminal desexa aca-
bar coa súa vida antes de que o seu
estado empeore. Pero a medida que
avanza a fin de semana, a decisión
da nai faise cada vez máis difícil de
aceptar e afloran vellos conflitos.

NOTAS DO DIRECTOR

Corazón  silencioso é  unha  historia
sobre o dereito  de todos a aceptar
ou rexeitar  a vida en circunstancias
extremas. É un intenso drama fami-
liar onde os conflitos e os diferentes
aspectos do amor atopan a súa voz
nunha última fin de semana redento-
ra durante a cal se xuntan todos os
membros da familia.

Esther, a nai da familia, está enferma
terminal.  Decidiu hai meses escoller
o momento para quitarse a vida coa
aprobación  de  toda  a  familia.  Che-
gou ese momento. Xunto co seu ma-
rido,  reúne  ao  resto  dos  membros
para pasar unha última fin de sema-
na xuntos. Pero coa morte tan preto,
os dous días que a separan da súa
última marcha convértense nun tem-
po de espera tan intenso como ab-
surdo e xorde a pregunta: que facer
durante o tempo restante? Pouco a
pouco,  o  resto  da  familia  decátase
de que a situación non só afecta a
Esther, senón a cada unha delas.

En certo xeito, esta historia trata de
todos  nós.  Sabemos  que  morrere-
mos.  E aínda que non elixamos un
día específico como fixo Esther, che-
gará a morte. A película xera pregun-

tas  moi  directas.  Como  vivimos  a
nosa vida? Como nos relacionamos
con outros seres humanos? Hai re-
dención?  Enchemos  o  tempo  con
actividades  significativas?  Cal  é  o
verdadeiro  sentido  da vida?  E  ese
significado  atópase  na  paixón,  a
creatividade, as relacións, o amor?
Corazón  silencioso intenta  ofrecer
unha  resposta  a  través  da  reden-
ción, a reconciliación e o cariño en-
tre os seres humanos.
a

Sempre me esforcei en facer filmes
que  falasen  de  algo.  O  meu  ob-
xectivo  principal  foi  comprometer-
me,  crear  a  posibilidade de que o
público se identificase cos persona-
xes e coa propia película, para crear
unha  relación  íntima.  Cumprirei  o
meu propósito cando o espectador
sinta  que  non  só  está  a  ver  unha
historia  na  pantalla,  senón  que  a
historia  ten  puntos  en  común  coa
súa propia vida. Con iso espero dar-
lle  material  que lle  faga reflexionar
para que a experiencia vaia máis aló
do drama que se desenvolve diante
dos seus ollos.

CRÍTICA DE EL ANTEPENÚL-
TIMO MOHICANO

En contra  do que poida parecer  a
primeira  ollada,  pola  presenza  de
Bille August detrás das cámaras ou
pola sempre espiñenta temática da
eutanasia, Corazón silencioso non é
un dramón tremebundo nin busca a
bágoa fácil custe o que custe. Todo
o contrario,  o  filme  termina  sendo
unha fermosa e sincera celebración
da vida na que os seus personaxes
adquiren conciencia da importancia
das  pequenas  cousas  e  a  morriña
polos  momentos  non  vividos,  ato-
pando  no  exemplo  da  nai  a  forza
precisa  para  reconducir  as  súas
existencias. 

Ghita Nørby impregna de calidez hu-
mana esa figura matriarcal na que se
centra o relato, ofrecendo un traballo
interpretativo de altura. A gran dama
do cinema danés,  Paprika Steen,  e
Danica  Curcic  (todo  un  descubri-
mento) non quedan atrás, lucíndose
en dous roles moi distintos e, ás ve-
ces,  con posturas  opostas  a  como
enfrontar  a  situación,  circunstancia
que propicia algúns enfrontamentos
verdadeiramente  electrizantes.  O
resto  do  elenco  está  impecable  e,
entre os personaxes masculinos, so-
bresae, como nota discordante, o da
parella sentimental da irmá pequena,
un tipo infantil e despreocupado que
sempre ten na boca a frase máis ino-
portuna  e  politicamente  incorrecta,
achegando algúns momentos de in-
sospeitado  humor  que  serven  para
osixenar  un relato  que,  no entanto,
vai  gañando en  emotividade e  pro-
voca un nó na garganta do especta-
dor conforme as horas van avanzan-
do e o fatal desenlace prognosticado
vaise aproximando inexorablemente.
a

A opción escollida pola protagonista
para  terminar  coa súa vida  podería
dar  lugar  a  debates  polo  feito  de
que, agás en puntuais escenas que
mostran  os  primeiros  síntomas  da
enfermidade,  esta  non é  aínda evi-
dente,  véndose  a  unha  muller  que
aínda fala, razoa e móvese sen difi-
cultade en troques de estar prostra-
da nunha cama. Moito máis lumino-
sa que outro achegamento ao tema
da  morte  programada  como  foi  a
aclamada  Amour de Michael  Hane-
ke, e sen necesidade de recorrer  á
crueza do realizador austríaco, Cora-
zón silencioso é, grazas ao seu pre-
ciso guión, bendicido por exquisitos
diálogos e unha gran sutileza á hora
de destapar as súas cartas agocha-
das,  unha  magnífica  obra  que  nos
reconciliará co mellor Bille August. 

A programación regular do Cineclube PF regresará en outono


