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CERTAIN WOMEN

Título orixinal Certain Women
Dirección e guión Kelly Reichardt, sobre tres relatos curtos de Maile Meloy
Ano 2016
Duración 107 min.
Fotografía Christopher Blauvelt
Montaxe Kelly Reichardt
Son Leslie I. Carey, Frank H. Wilkinson
Música Jeff Grace
Intérpretes Laura Dern, Kristen Stewart, Lily Gladstone, Michelle Williams, 
Jared Harris, James Le Gros
Distribución Sony Pictures
Sinopse Tres historias de catro mulleres diferentes que loitan por forxar os 
seus propios camiños no medio das planicies do noroeste americano. A 
medida que as súas historias se cruzan de xeitos sutís mais poderosos, xorde 
un retrato de persoas con fraquezas mais con moita vontade no proceso de 
definirse a si mesmas.

PRÓXIMAS SESIÓNS...

MARTES 14
SAFARI
Ulrich Seidl, 2016, 2016, 91 min.

MARTES 21
MA LOUTE
Bruno Dumont, 2016, 122 min.



É unha das autoras indie estadounidenses máis prestixiosas que operan 
na actualidade, mais a distribución española semella non darlle ningunha 
oportunidade a Kelly Reichardt e ningún dos seus filmes se estrearon en 
España. Isto, a pesar de contar nos seus repartos con estrelas coma Miche-
lle Williams —a súa actriz fetiche—, Jesse Eisenberg ou Dakota Fanning, 
e de gañar multitude de premios en festivais internacionais.

Por que esta indiferenza cara a Kelly Reichardt? Agora que está a piques 
de aparecer en dvd1 a súa última e celebrada obra: Certain Women, pro-
tagonizada por Laura Dern, Kristen Stewart, Lily Gladstone e, de novo, 
Michelle Williams, é o momento oportuno para reivindicar o seu cinema.

O cinema de Kelly Reichardt é extremadamente minimalista e delicado. 
É considerada a miúdo coma unha auténtica poeta da imaxe. Sabe captar 
coma ninguén a esencia da paisaxe e consegue a través dunha mirada me-
ticulosa que o público sexa quen de percibir o carácter telúrico do contorno 
natural e de mimetizarse coa súa beleza, ás veces pacífica, outras abrupta e 
seca. É un cinema de pequenos xestos, que se comprende a través de silen-
cios e miradas dunha sensibilidade extrema. É certo que, en boa parte dos 
seus filmes, en aparencia, non ocorren moitas cousas, porque en realidade 
o que facemos é introducirnos na viaxe interna que sofren as súas prota-
gonistas, a miúdo instaladas nun estancamento vital do que precisan fuxir. 
Imaxes de combustión lenta, trazo limpo, evocador e crepuscular, profun-
damente observacionais tanto a nivel externo coma case espiritual.

Todas estas características pódense rastrexar en Certain Women, onde a 
cineasta adapta os relatos que integran Both Ways is the Only Way I Want It, 
da escritora Maile Meloy, para levalos ao seu terreo: o das historias cotiás 
aparentemente intranscendentes dunha serie de mulleres que se enfrontan 
á soidade e á incomunicación nas súas respectivas vidas, así coma ás súas 
pequenas miserias cotiás, ás súas pantasmas internas e inseguridades.

1 Xa editado por Sony Pictures, de venda exclusiva na Fnac e dispoñible para préstamo ás 
persoas socias do Cineclube Pontevedra (N. da T.).

Tres retrincos de vida independentes sen nada en común máis cá sensa-
ción de atopárense estas tres mulleres atrapadas dalgún xeito nunha vida 
na que non semellan satisfeitas. Reichardt imprímelle un forte carácter fe-
minista ao filme. Como muller directora non o tivo fácil para sacar adiante 
os seus proxectos, sobre todo tendo en conta que sempre defendeu, por 
riba de todo, a súa mirada persoal coma marca de identidade autoral. Sen 
facer nunca concesións.

Se cadra é por iso que as súas heroínas cotiás tamén son conscientes das 
pexas ás que se enfrontan dentro da sociedade heteropatriarcal: “Levo me-
ses dicíndolle o mesmo e non me fai caso, dillo vostede e acéptao sen máis. 
Gustaríame ser un home para que cando falo me dean un ok inmediato”, di 
Laura Dern. Unha contestación semellante dálle o seu marido a Michelle 
Williams cando ámbolos intentan convencer o ancián de que lles ceda as 
pedras e este intenta botar por terra o seu discurso, desacreditándoa. Ao 
tempo, por levar as rendas da casa, a nai ha ser considerada no contorno 
familiar coma “a mala“, fronte á actitude condescendente, mais no fondo 
apática e culpable, dun esposo que, ademais, a engana.

A pesar de pareceren calados e taciturnos, os personaxes de Reichardt non 
deixan de albergar no seu interior un certo aquel de rebeldía, aínda que 
sexa dende as marxes, que é onde se atopan instalados, en perpetuo tránsi-
to polas súas estradas secundarias. Seres aos que non se lles adoita prestar 
atención porque as súas existencias non semellan albergar demasiado inte-
rese pero que veñen a erixirse coma representantes anónimos da América 
Profunda, da falta de expectativas e dos soños perdidos polo camiño.

En Certain Women, a directora sitúa as protagonistas no máis cru do frío 
inverno. Pola radio din que aos cans quédaselles a lingua conxelada cando 
van beber auga. Elas tamén están ateridas. Ninguén lles subministra unha 
mostra de agarimo. Tivéronse que endurecer coma símbolo de resistencia.
Igual ca esas paisaxes que Reichardt retrata e que, malia as circunstancias, 
seguen sobrevivindo e mantendo o seu espírito incólume.
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