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a

Francia,  1963.  Anne,  unha  brillante
estudante  cun  futuro  prometedor,
descobre que está embarazada.  Da
noite  para  a  mañá  ve  truncada  a
oportunidade  de  terminar  os  seus
estudos e fuxir das asfixiantes restri-
cións da súa contorna. Cos exames
finais achegándose e un ventre que
non para de crecer, Anne decide ac-
tuar, mesmo se supón sufrir a vergo-
ña, a dor e mesmo ir ao cárcere.

ENTREVISTA Á DIRECTORA

Que lle levou a adaptar a novela O
acontecemento de Annie Ernaux?
Hai moito tempo que coñezo a obra
de Annie Ernaux. A forza do seu pen-
samento  e  a  pureza  do  seu  estilo.
Pero lin hai pouco O acontecemento.
Impresionoume a  dicotomía  entre  a
fórmula manida: aborto clandestino e
a  realidade  concreta  do  procede-
mento. O primeiro no que pensei foi
no corpo desa moza, e o dilema ao
que se enfrontaba. Arriscar a súa vi-
da e abortar, ou ter o bebé e sacrifi-
car o seu futuro. Todas esas pregun.-
tas  espuxéronse de forma concreta
no texto inicial. Tentei convertelas en
imaxes:  un  proceso  carnal  que  me
permitiría  converter  a  narración  nu-
nha  experiencia  física  que  espero
que pareza verídica máis aló de con-
sideracións da época ou do xénero.

Por que adaptar esta novela hoxe?
O acontecemento refírese a un perío-
do do noso pasado do que non adoi-
ta  falarse.  E  cando  digo  “pasado”,
deixo  de lado  todos  os países  nos

que  o  aborto  segue  prohibido  por
lei.  Pero  o  aborto  non  é  o  único
tema do filme. Anne é unha renega-
da social.  Provén dunha familia  de
clase traballadora. É a primeira en ir
á  universidade.  O ambiente  da fa-
cultade é máis  burgués,  con códi-
gos  e  unha  moral  máis  estritos.
Anne  pasa  dun  mundo  ao  outro
mentres garda un segredo que po-
dería acabar coas súas esperanzas.
a

Por que escolleu a Anamaria Var-
tolomei, que aparece en todas as
escenas e a  miúdo en primeiros
planos extremos?
Decateime desde as primeiras audi-
cións de que Anamaria tiña o físico
axeitado  para  o  papel.  Pero  había
algo máis, misterioso e poderoso: a
súa  visión  interiorizada  do  mundo,
difícil  de  descifrar  e  cativadora  ao
mesmo  tempo.  Comunica  moito
con poucos medios.  É unha actriz
minimalista.  Son  moi  sensible  ao
seu tipo de delicadeza. Empezamos
definindo  a  personaxe  fixándonos
no seu corpo, na súa actitude. Ana-
maria forxou con gran intelixencia a
armadura que necesitaba Anne. 
a

Por que escolleu o formato 1.37?
Esta relación de aspecto permitiume
eludir  a  idea  dunha  reconstitución
histórica  e  centrarme  no  esencial.
Deume a posibilidade de escribir a
historia en tempo presente. A cáma-
ra  fúndese  coa  actriz.  Ensaiamos
moito co noso director de fotogra-
fía.  Supúñase que a cámara debía
ser  Anne,  non  mirar  a  Anne.  El  e
Anamaria traballaron moito para an-
dar ao mesmo ritmo, de forma que
os movementos da cámara coinci-
dan cos dela, pero con tanta discre-
ción  que  non  nos  damos  conta.
Queriamos  que  a  cámara  estivese
en perfecta sincronía co personaxe.
Canto  máis  avanza,  máis  confusa
se volve  a súa traxectoria,  e logo a

cámara colócase detrás dela, descu-
brindo con ela, en tempo real, o que
sucede detrás das portas pechadas.
a

Hai  algunhas  escenas  impactan-
tes. Que enfoque lles deu?
Non vou estenderme sobre as esce-
nas hardcore da película. Non quixen
provocar. Pero parecíame fundamen-
tal  non apartar  a  ollada neses  mo-
mentos.  E por  riba de todo,  quería
filmar de principio a fin, sen cortes.
Negueime a filmar secuencias teóri-
cas que explican o que vive a pro-
tagonista sen vivilo nós mesmos.
a

A súa forma de dirixir é inmersiva?
Ese é o seu propósito. Todo o equi-
po traballou para implementar unha
idea:  unindo  o  íntimo  co  “extimo”,
estando máis presente na mente da
protagonista a medida que avanza a
narración. Por esa razón o son tiña
un papel moi importante porque ás
veces estamos nos seus pensamen-
tos e, ás veces, nunha relación máis
directa cos demais. A interpretación
de Anamaria dependía de varios mo-
nólogos  interiores  con  acompaña-
mento musical. Tiven a sorte de tra-
ballar con Evgueni e Sacha Galperi-
ne. As súas composicións parécen-
me moi  mentais.  Non  buscabamos
unha melodía para definir unha emo-
ción,  queriamos  atopar  notas  e
acordes  minimalistas  que  funciona-
sen como palabras. 
a

O que conta máis na película é a
liberdade?
Para min, a liberdade no cinema sig-
nifica romper as limitacións, algo que
atopo aínda máis atractivo dado que
o meu filme é moi contido. A historia
de  Anne  crea  unha  especie  de  la-
parada.  Por  iso  era  tan  importante
que “colle os teus bolígrafos” sexan
as últimas palabras que se escoitan.
Ela escribe a súa historia, sen deixar
que ninguén máis lla dite.
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