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Louis  dirixe  unha  funeraria.  Solteiro
empedernido, vive dedicado ao seu
traballo.  Por  unha  casualidade,  un
día crúzase con Igor, un espírito agu-
do  nun  corpo  minusválido  por  mor
dunha parálise cerebral. Igor reparte
verduras ecolóxicas mentres pasa o
tempo libre lendo a Sócrates, Nietzs-
che e Spinoza. Xuntos emprenderán
unha  viaxe  no  coche  fúnebre  de
Louis  para  transportar  o  corpo  da
defunta  Madeleine  ao  lugar  onde
debe ser enterrada. Neste percorrido
salpicado de encontros, Louis e Igor
irán conquistando a liberdade sobre
a ollada dos demais e aprendendo a
amar a vida tal e como chega, libe-
rándose dun mesmo.

ENTREVISTA OS DIRECTORES

Como se coñeceron?
AJ: Un día, Bernard chamoume des-
pois dun programa de televisión.
BC: Foi  hai  moito  tempo,  18 anos.
Nese programa,  Alexandre  falou  de
Dióxenes. Falaba da ollada do outro
e de como asumir esa ollada. Impac-
toume. Sentín por el algo moi entra-
ñable a pesar de que o coñecía, así
que o chamei.
AJ: Foi amor a primeira vista. O gra-
cioso é que vivín moito tempo nunha
institución  onde  non  viamos  tele-
visión excepto o programa Les Inco-
nnus.  Pero saltou unha faísca entre
nós. Foi unha amizade instantánea!
a

De quen foi a idea do filme?
BC:  De  ningún  dos  dous.  É  unha
idea de Philippe Godeau, o produtor.

Ao vernos un día aos dous, Philippe
díxonos  que  debiamos  facer  unha
película.  Non había nada concreto.
Chegou gradualmente, ao longo da
nosa amizade. Un día Alexandre dí-
xome:  “Se  dirixes  o  filme,  gusta-
ríame traballar nel”. Iso foi dez anos
despois. Iamos a modo e entón Ale-
xandre tivo a idea do tema: un em-
presario de pompas fúnebres e un
filósofo discapacitado coñécense e
entre eles xorde unha amizade bas-
tante espontánea mentres levan un
corpo dun extremo a outro de Fran-
cia.  Na  historia  desta  película  hai
dous polos. Por unha banda está a
nosa amizade e por outra a espiri-
tualidade que inspira esa amizade.
AJ:  Para  min,  o  cinema  permite
transmitir unha ferramenta espiritual
a persoas ás que non lles interesa
especialmente a filosofía. Podo dicir
que a filosofía me salvou a vida: é
unha forma de existir, de relativizar,
de avanzar. Durante a rodaxe dicía-
mo a min mesmo moitas veces e a
miña  muller  repetíamo:  “pensa  en
todos  os  que  sofren  discrimina-
ción”.  Iso é o  que me mantiña en
pé. Se na vida non houbese un pou-
co de humor, estariamos a disparar
todos os días. É difícil falar de dis-
capacidade e morte sen parecer pa-
tético. Para min, esa é a vocación
da comedia: facer mellor á xente fa-
céndoa rir. Iso é o que distingue o
humor da burla.
a

Facer unha película xuntos cando
hai unha amizade persoal, é unha
sorte ou pode ser un problema?
BC:  As  dúas  cousas!  Se  queres
anoxarte  cun  amigo,  facede  unha
película  xuntos!  Había  momentos
nos que non nos entendiamos. Pero
o certo é que Alexandre foi o com-
pás do filme. Cada vez que nos per-
diamos,  el  dicíanos  que  dirección

debía tomar a película.
a

O bonito da película é a transfor-
mación dos personaxes ao longo
da historia.
BC: Igor ten toda unha teoría na ca-
beza pero aínda non se lanzou a ter
unha  vida  social.  Necesita  a  Louis
para escapar dos seus libros, do seu
saber  enciclopédico.  Louis  tamén
ten que elixir  a  vida porque se pe-
chou no seu traballo.
AJ: A película é un eloxio da vida co-
tiá nunha época na que necesitamos
sentirnos  vivos  para  existir.  Reco-
ñece as  calidades fundamentais  de
Bernard: a sinxeleza, a sobriedade. A
visión da filosofía non son fogos ar-
tificiais nin variñas máxicas. A pelícu-
la son dous seres humanos machu-
cados que tentan seguir adiante.
a

Que esperan cambiar con esta pe-
lícula?
BC:  Gustaríanos  que  a  película
conmovese á xente porque conmo-
ver é modificar. Se, ao saír do cine-
ma, a xente se sente un pouco dife-
rente  e  quere  vivir  doutra  maneira,
menos mecanicamente, sendo máis
abertos, iso sería un gran triunfo!
AJ:  A idea é transformar a visión da
marxinalidade  e  do  outro.  E  tamén
está o tema da morte. Como afrontar
esa  data  límite?  Imos  morrer  pero
que facemos xuntos até entón? Creo
firmemente na solidariedade.  O ob-
xectivo da cámara detense en dous
personaxes,  pero  hai  algo  que  vai
máis aló da súa individualidade.
a

De  verdade  cren  que  a  filosofía
pode cambiar a vida?
AJ:  Aplicar  a filosofía  na miña vida
diaria permíteme aceptar a miña dis-
capacidade. Para min, a filosofía ten
unha finalidade esencialmente prác-
tica.
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