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Marianne Winckler,  unha recoñecida
autora, decide escribir un libro sobre
a  precariedade  laboral  vivindo  esta
realidade de primeira man. Para iso,
ocultando a  súa identidade,  conse-
gue traballo de limpadora nunha vila
de Normandía, e descobre unha vida
ignorada polo resto da sociedade na
que  cada  euro  gañado  ou  gastado
importa. A pesar da dureza da expe-
riencia, a solidariedade entre compa-
ñeiros crea fortes lazos de amizade
entre Marianne e eles. Que pasa con
esta confianza cando a verdade sae
á luz?

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Por  que  decidiu  adaptar  Le  quai
de Ouistreham?
A idea  non xurdiu  de  min.  O libro,
que  é  excelente,  tivo  moito  éxito
desde  a  súa  publicación  hai  dez
anos. Pero, como adoita ocorrer can-
do un libro ten éxito e unha protago-
nista moi prometedora, moitos cine-
astas e actrices estaban interesados.
Pero  a  autora,  Florence  Aubenas,
mostrábase  reticente  porque  creo
que temía unha falta de respecto ca-
ra ás persoas que aparecen no libro.
Nestes casos, a idea dunha adapta-
ción  cinematográfica  adoita  quedar
descartada,  pero Juliette Binoche é
moi tenaz. Case cada ano, convida-
ba a Florence Aubenas a cear e di-
cíalle: “Entón, cando facemos a pelí-
cula?”  E  hai  catro  anos,  Florence
Aubenas  mencionou  o  meu  nome.
Nós coñecémonos, non somos ami-
gos, pero hai un respecto mutuo. Iso
foi  un golpe  de sorte  para min.  Ás

veces, cando a vida ou as circuns-
tancias che levan cara a unha cousa
que  non  pensabas  nin  desexabas,
faiche saír da túa zona de confort e
iso foi o que pasou.
a

O  filme  mostra  de  forma  docu-
mental o oficio de limpadora. Que
foi o que máis lle impactou
O particular neste tipo de traballo é
que traballas dúas horas por  aquí,
tres horas por alá; tes que despra-
zarte dun sitio a outro e invistes niso
gran parte do teu pobre soldo, non
tes tempo de volver á túa casa para
durmir  unha  pequena  sesta,  pero
tes tempo libre entre dous traballos:
é esgotador.
a

Como  traballou  co  elenco,  que
mestura  a  Juliette  Binoche  con
actores non profesionais?
Ao  principio  do  proxecto,  aceptei
esta condición. Juliette aceptou, os
produtores tamén. Tivemos a sorte
de ter máis dun ano entre a escri-
tura do guión e o inicio da rodaxe.
Houbo tres ou catro meses de au-
dicións con moitos ensaios, e logo
traballamos  nun  obradoiro  tres  ou
catro  veces  ao  mes  durante  seis
meses. Días de xogos, de improvi-
sacións,  que  eran  unha  forma  de
estar  xuntos,  de  aprender  a coñe-
cerse, de converterse nunha espe-
cie  de  compañía  teatral.  Aos  pou-
cos,  estas  persoas,  que  estaban
moi afastadas do mundo dos acto-
res e da idea de actuar, familiarizá-
ronse co proceso e cos seus com-
pañeiros. Juliette chegou no último
momento e os demais esperábana
con receo mentres se preguntaban
como sería a gran estrela. Eu tam-
pouco  sabía  como  ía  saír  porque,
aínda que Juliette é unha actriz ex-
traordinaria,  non  é  abondo  para
conseguilo.  O  que  ocorreu  e  que
para min é a clave da película, é esa

alquimia que xurdiu entre eles e Ju-
liette. E foi grazas a Juliette porque
foi  humilde,  sinxela,  amable  e  diri-
xíaos ao mesmo tempo que actuaba
con  eles:  sentíanse  cada  vez  máis
confiados e felices de actuar. Eu non
me considero un gran cineasta, pero
aí había unha gran historia e un dis-
positivo creativo que podía ser inte-
resante.
a

A miúdo, os seus libros abordan a
cuestión do dobre ou de persoas
que pretenden ser o que non son.
Iso influíu en Marianne?
Nun sentido, si. Na película hai un la-
do social,  pero tamén un elemento
hitchcockiano,  que non estaban  no
libro e que constitúen a base dramá-
tica da película. Cando alguén se in-
filtra nun grupo e finxe ser un deles,
aínda que sexa con boas intencións,
sempre  xorde  a  mesma  pregunta:
cando  será  desenmascarado?  Era
imposible non usar  ese peirao  dra-
mático.  Toda a  historia  da  amizade
entre Marianne e Christèle tampouco
está no libro, que é unha crónica so-
cial.  Florence  Aubenas  declara  que
ela só é unha xornalista: o libro nun-
ca mira na súa dirección porque ela
pensa que mirar e describir son máis
importantes que ela mesma, e como
é consciente dese perigo, polo que
se permite boas relacións, pero non
intimidade. No filme, a protagonista
xa non é xornalista senón escritora:
era unha forma de achegala a min e
á miña forma de abordar a parte do-
cumental  da  película.  Creo que hai
dúas escolas no cinema documental:
ou facemos como se o observador
non  estivese  alí  ou  consideramos
que a interacción entre o observador
e o que grava forma parte do proce-
so. O soado teorema de Heisenberg:
observar o fenómeno cambia o fenó-
meno, e a película explora iso.
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