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Petite maman. Francia, 2021. Cor, 72 min. Drama | Dirección e guión: Céline Sciamma | Fotografía: Claire Mathon |
Música: Para One | Elenco: Joséphine Sanz (Nelly), Gabrielle Sanz (Marion), Nina Meurisse (nai), Stephane Varupenne
(pai), Margot Abascal (avoa) | Produción: Lilies Films, MK2 Films

PREMIOS
a

Festival de Berlín 2021
Premio do Público
Festival de San Sebastián 2021
Premio do Público (Perlas)

SINOPSE
a

Nelly ten 8 anos e acaba de perder á
súa avoa. Durante uns días axudará
aos seus  pais  a  baleirar  a  casa na
que a súa nai creceu; todos os ob-
xectos e fotografías que aos poucos
foron formando os recordos da súa
familia e dela.  Como unha viaxe ao
pasado, Nelly vagará pola infancia da
súa nai, pero tamén descubrirá algo
novo polo camiño, unha veciña que
está a construír unha casa na árbore.

NOTAS DA DIRECTORA

A historia de  Petite maman ocorréu-
seme  mentres  escribía  Retrato  du-
nha muller en chamas. A súa sinxe-
leza e obviedade viña visitarme regu-
larmente e soñaba con ela de cando
en vez como un futuro moi tenro e
seguro. A película medrou tranquila-
mente así e comecei a escribila ao fi-
nal da xira internacional de  Retrato.
O primeiro confinamento detívoo to-
do. Cando volvín abrir  o arquivo en
xuño de 2020 para pensar en volver
escribir e redescubrín a primeira es-
cena  do  guión,  a  despedida  dunha
nena aos residentes dun asilo, pen-
sei que o filme seguía a ser válido e
mesmo  aínda  máis  urxente.  Sobre
todo porque pensaba nos nenos.

Os  nenos  experimentaron  unha im-
presionante cantidade de crises e di-
ficultades  colectivas  nestes  últimos
anos:  a  militarización  das  escolas
desde os atentados; as distintas va-
gas do #MeToo, a última das cales
lles  afecta  directamente;  a  crise  da
Covid-19.  Aínda  que  os  políticos
nunca se dirixiron oficialmente a eles,

os nenos viviron e oíron todo. Paré-
ceme vital incluílos, darlles historias,
miralos, colaborar con eles.
a

A película baséase nunha idea moi
sinxela: o encontro e a amizade en-
tre unha nena e a súa nai. Explorei-
na  e  mireina  como se  posuíse  un
poder máxico. Sentín que estaba a
pensar nunha nova situación mater-
nal;  que esta situación pertencía a
todos e que ía ofrecer a miña íntima
interpretación  dela.  Imaxinarse  nu-
nha  relación  cos  pais  de  neno  é
unha  situación  coa  que  todos  po-
den xogar, soñar a súa propia his-
toria,  sacar  novas  sensacións  ou
imaxes dela, confirmar ou reinventar
unha relación. Como máquina de in-
timidade, é infinita. Gustoume moito
traballar nesta idea, foi conmovedo-
ra e divertida. A película está chea
dese entusiasmo, espero.
a

Mentres escribía a película pregun-
tábame: de coñecer á miña nai  de
cativa, sería a miña nai? Non sería
máis ben miña irmá, ou a miña ami-
ga, ou todo isto ao mesmo tempo?
Estas  preguntas  provocaron  unha
certa vertixe que explicaba a axita-
ción no corazón da película.  De aí
xurdiu a idea: nai e filla poderían ser
encarnadas por irmás. A convocato-
ria da directora de casting Christel
Baras mencionou este criterio e re-
cibimos a candidatura de Joséphine
e Gabrielle  Sanz,  coas  que atopa-
mos  inmediatamente  un  terreo  de
traballo e escoita. Elas querían facer
a película e os seus pais tiveron a
ben acompañalas nesta historia que
lles conmoveu.
a

Como sempre que traballo con ne-
nos, todo sucedeu no plató. Non hai
ensaios, pero si un encontro cos re-
tos da posta en escena do día a día.
É un xesto de confianza radical na
seriedade e o talento dos nenos.

Require  moita  preparación  previa,
especialmente porque os tempos de
rodaxe son reducidos para os nenos,
pero tamén unha concentración ex-
traordinaria no momento. Pero nunca
me decepcionou, nin moito menos.
a

Petite maman non está situada nu-
nha época específica. Quero que un
neno de 2021, pero tamén un neno
dos anos 50, 70 ou 80, se poida pro-
xectar nos espazos da película. Foi a
creación dun tempo común ao longo
de varias décadas. 
a

O espectador infantil estivo no cen-
tro das miñas decisións en todas as
fases da realización da película.  Ao
sentirme dividida para escoller unha
dirección,  preguntábame:  “que faría
Miyazaki?”. Sempre decidimos a fa-
vor da experiencia do espectador in-
fantil,  mesmo na  sala  de  montaxe.
Iso non significa que sexa a elección
do fácil,  ao contrario, é máis ben a
escolla  do atallo  poético máis radi-
cal. Os nenos non teñen toda a nosa
bagaxe cultural e a súa presión, polo
que están moi abertos a novas ideas
e historias.  Os  filmes  de animación
dos  grandes  estudos  entendérono
moi ben. Cando miras a sofisticación
da trama de  Inside  Out ou  o  ritmo
psicodélico  d'A LEGO película,  ves
que están dirixidas a mentes áxiles.
a

No  fondo,  Petite  maman  é  soñada
como  unha  experiencia  equivalente
para adultos e nenos. Está deseña-
da para ofrecerlles as mesmas opor-
tunidades  de  implicación  e  sensa-
cións para todos oos espectadores,
cativos e vellos.  Un terreo de xogo
común, como o das dúas heroínas. A
película  tenta  inventar  unha  nova
circulación entre xeracións e corpos.
Por iso está deseñada para a sala de
cine. É unha experiencia física e co-
lectiva.  Espero que nos ollemos de
xeito diferente ao saírmos da sala.

 Luns 15: A cela de cristal (Variety) · Beth Gordon | Mércores 17: First Cow · Kelly Reichardt


