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Sinopse Jean, afamado actor de cinema, é convocado a unha rodaxe no sur de 
Francia, moi preto da casa en que coñeceu na súa xuventude a Juliette, o grande 
amor da súa vida. Durante un descanso, aproveita para visitar unha amiga e percorrer 
os espazos de antano. Un grupo de nenos interrompe de súpeto a nostalxia que 
o axexa: preparan un filme de terror nas súas vacacións e comezan a perseguilo 
porque queren que Jean o protagonice. Este encontro, entre o que fora protagonista 
d’Os 400 golpes e os seus rebuldeiros sucesores, desencadea un conto fantástico, 
inesperado e revelador, bañado do orientalismo que caracteriza a obra do director 
nipón Nobuhiro Suwa.

Festivais e galardóns Donostia 2017 (Sección oficial) 

www.facebook.com/cineclubepontevedra • cineclubepontevedra.blogspot.com.es
twitter.com/CineclubePo • instagram.com/cineclubepontevedra

www.facebook.com/SNLConcellodePontevedra • www.instagram.com/alingualatexa



nobuhiro suwa (Hiroshima, 1960) inicia a súa carreira no cinema documental. 
En 1997 debuta na ficción con 2/Dúo, obra na que revela a súa mestría para filmar 
a intimidade, galardoada co premio Netpac do Festival de Rotterdam. A consa-
gración internacional chégalle en 1999 con M/Other, abraiante retrato da muller 
xaponesa contemporánea co que obtén o Premio Fipresci no Festival de Cannes. 
En 2001, H Story permítelle retomar a historia da súa cidade natal, Hiroshima, 
poñendo en escena a rodaxe dun remake de Hiroshima, mon amour, de Alain Res-
nais. Con esta obra, seleccionada na sección Un Certain Regard de Cannes, inicia 
unha colaboración co cinema europeo que xa non vai abandonar. En Francia fil-
ma con Juliette Binoche un capítulo do filme colectivo Paris, je t’aime e en 2005 
obtén o Premio Especial do Xurado en Locarno por Unha parella perfecta, mara-
billosa disección da parella moderna protagonizada por Valeria Bruni-Tedeschi e 
Bruno Todeschini. Xa en 2009, xunta o actor Hippolyte Girardot, realiza Yuki & 
Nina, delicada aproximación á infancia, presentada na Quincena de Realizadores 
de Cannes. Case unha década tiveron que agardar afeccionadas e afeccionados ao 
cinema deste país para volver gozar da mestría de Nobuhiro Suwa con O león dor-
me esta noite. O seu traballo a canda Jean-Pierre Léaud brinda unha das maiores 
leccións sobre a existencia humana dos últimos tempos.

capturar a presenza de jean-pierre léaud

Encontrámonos por primeira vez en 2012, no Festival de La Roche-sur-Yon. 
Dedicábanlle unha retrospectiva ao mesmo tempo que me dedicaban outra a 
min. Interesouse polos meus filmes e descubriunos. Non o agardaba en absoluto 
e alegreime moito. Jean-Pierre fora sempre un actor moi importante para min, 
mentiría se dixese que nunca soñara con traballar con el, pero non pensaba que se 
fose facer realidade. Cando o vin, percibín unha poderosa poesía cinematográfica 
na súa presenza, na súa maneira de ser e de falar, o que me deu moitas ganas de 
filmalo. Nese momento falamos vagamente da idea de facer unha película xuntos, 
pero nada moi preciso. O punto de partida era o desexo de capturar a súa presenza 
cunha cámara.

unha mestura de realismo e fantasía

O noso operador xefe, Tom Harari, foi quen creou esta marabillosa luz. A súa 
maneira de concibir a luz é moi audaz. Sorprendeume en numerosas ocasións no 
plató. É moi estimulante traballar con el. Non lle dei indicacións moi precisas. 
Porén, compartiamos a mesma visión. Sentiamos que no filme convivían diferen-
tes realidades; unha mestura entre o real e o fantástico que non se acadaba co sim-
ple naturalismo. Por suposto, o lugar de rodaxe xogou un papel moi importante. A 
elección do sur foi fundamental na nosa busca. O filme tiña necesidade desta luz.

espontaneidade

Non quería facer un casting clásico, é dicir, non quería elixir nenas e nenos actores, 
senón dar cun grupo que puidese colaborar. Durante a preprodución, tivemos a 
idea de organizar uns obradoiros de cinema co fin de atopar rapazada realmente 
interesada na creación audiovisual, non simplemente movida polo desexo de ac-
tuar nun filme. Así que iniciamos a busca dun organismo que puidese axudarnos 
paralelamente coa elección das localizacións. Atopámolo en Grasse. Unha vinte-
na de rapaces e rapazas participaban nun obradoiro e foi alí onde seleccionamos 
os que aparecen no filme. A elección foi moi complicada porque eran todos for-
midables... Teríame gustado incluílos a todos... Realizaron un grande esforzo por 
interpretar os seus personaxes de ficción, pero o que eu adoraba era contemplar 
a súa simple presenza, con toda a súa espontaneidade e as súas propias persona-
lidades.

o león dorme esta noite

Durante o desenvolvemento ocorréuseme a idea de que Jean-Pierre cantase no 
filme. Xa avanzada a rodaxe, cando veu a Xapón por vez primeira, vímonos en 
Quioto. Pregunteille se había unha canción que lle gustase. Entoou a canción d’O 
león dorme esta noite. A súa maneira tan orixinal de interpretala gustoume moito. 
Tamén me encantou o título. Tiña a impresión de que ía en harmonía co meu 
proxecto, ou mellor, sentín que era un bo punto de partida.

o encontro

A morte é un asunto que abordamos varias veces nas nosas discusións con 
Jean-Pierre durante a preparación. «A morte é o encontro, o importante é vela 
chegar.» Non é unha frase que eu escribise. Veu do espírito de Jean-Pierre e das 
súas reflexións sobre a cuestión: «Como xogar coa morte?». Procede da súa propia 
improvisación. Está presente no filme, pero o que máis nos importaba a Jean-Pie-
rre e a min era a afirmación da vida. O asunto principal non era realmente a 
morte, senón, e en primeiro lugar, a vida. «Que formidable é a vida!» Como di o 
personaxe de Jean, tomando prestada a frase escrita polo pai de Jean-Pierre, Pierre 
Léaud: «Cómpre camiñar toda a vida da man da morte». Hai unha complemen-
tariedade entre a morte e a vida, é por iso que a vida existe, porque existe a morte, 
e viceversa. É esa relación ambivalente o que encontrei interesante. É posible que 
esa sexa tamén a razón pola que optara pola canción d’O león dorme esta noite. O 
tema fala certamente da morte dun león, pero cunha grande ledicia. Penso que, ao 
cantala en voz alta, convértese nun xesto que nos sitúa do lado da vida.

Pressbook do filme realizado por Numax Distribución.


