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A RAPAZA DESCOÑECIDA
Título orixinal La fille inconnue Dirección e guión Luc e Jean-Pierre Dardenne Ano 
2016 Duración 106 min. Fotografía Alain Marcoen Son Jean-Pierre Duret Reparto 
Adèle Haenel, Jérémie Renier, Olivier Gourmet, Thomas Doret, Fabrizio Rongione, 
Christelle Cornil Montaxe Marie-Hélène Dozo Produtora Les Films du Fleuve 
(Bélxica) Dirección de arte Julien Denis Vestiario Charlotte De Gottal Distribuidora 
Wanda Visión Sinopse Unha noite, despois do peche do seu consultorio, Jenny, unha 
moza médica de familia, escoita o timbre pero non abre. Ao día seguinte, entérase 
pola policía de que atoparon, non lonxe de alí, unha moza morta, sen identidade. 
Cannes 2016 (Sección Oficial) Premios César 2016 (finalista) Lumière 2017 
(nomeado a Mellor Filme Francófono)

ABRIL 2017
Martes 23 O outro lado da esperanza | Toivon tuolla puolen
Aki Kaurismäki, 2017, 98 min., VOSG
[Subtitulado ao galego por NUMAX grazas á colaboración da Secretaría Xeral de Política Lingüís-
tica da Xunta de Galicia]

TODAS AS SESIÓNS EN VOS, ÁS 20:30 h NO TEATRO PRINCIPAL DE PONTEVEDRA 

O Cineclube Pontevedra é unha asociación sen ánimo de lucro cuxo funcionamento 
e financiamento depende fundamentalmente das achegas económicas que realizan 
periodicamente as súas socias e socios.

As persoas socias poden escoller entre tres tipos de cotas:
Anual (60 euros);
Trimestral (18 euros);
Prorrogada en cada sesión (2 euros).



A rapaza descoñecida é cinema social pero tamén unha historia de detectives. Luc 
Dardenne [LD]: Importounos sobre todo a súa vertente social. Jenny sente culpa por 
non abrir a porta despois do seu horario de consulta. Négase a ficar de brazos cruzados 
pretendendo que non viu ou oiu nada e ao seu arredor só atopa indiferenza. Se non 
coidas dos demais, se non comprendes que non podes vivir sen eles, estás perdido. Os 
pacientes de Jenny son vítimas de dificultades coma a inseguridade social e a destrución 
da cohesión social. Son xente que foi brutalmente excluída.

Ata que punto o filme é unha crítica á destrución do estado do benestar e os siste-
mas sanitarios públicos? Jean-Pierre Dardenne [JPD]: Coido que non podes contar 
unha historia realista ambientada no mundo médico sen prestarlle atención a iso. A 
privatización da sanidade é perigosa, converte boa parte da poboación en cidadanía 
de segunda. Que a clase política promova a contratación de seguros médicos privados, 
dando por feito que a sanidade pública pode ser defectuosa mentres que a privada fun-
ciona ben, é desastroso.

Considerando que a rapaza do título é unha inmigrante africana, é inevitable in-
terpretar tamén esta historia coma unha denuncia da actitude de Europa respecto 
á inmigración. JPD: A descoñecida do noso filme non existiría de non ser pola actitu-
de que mantén o continente. É hora de reparar o tecido social, de telo feito antes non 
morrería tanta xente. E é hora de que comecemos a nos sentir coma a doutora no filme: 
culpables por non abrirlle a porta a quen toca o timbre. LD: Todos os países europeos 
deben asumir responsabilidades por igual. O extremismo xenófobo que azouta países 
coma Francia, Holanda, Bélxica e Austria, por non falar de Polonia e Hungría, vai en 
contra da idea mesma de Europa. Non se pode ser europea e negarlle ao tempo o dereito 
ao asilo a quen o precisa.

Como explican vostedes ese ascenso da extrema dereita? LD: Os seus líderes polí-
ticos metéronlle o medo á xente, fixéronlle crer que a inmigración é un sinónimo de 
desemprego e inseguridade. O problema é que a poboación xa non ten a educación mo-
ral, cultural e intelectual que lle permita neutralizar iso. Tradicionalmente, a esquerda 
encargábase de proporcionarlle o nutrinte cultural á cidadanía e de fomentar o tipo de 
ideais de solidaridade que se impoñen sobre o medo. Mais a esquerda deixou de exercer 
o seu papel. JPD: Esta sociedade é cada vez máis individualista e consumista e a xente 
bótalles a culpa ás persoas refuxiadas da súa perda de poder adquisitivo. Isto haino que 
contrarrestar. É o que nós procuramos cos nosos filmes. O cinema debería promover 
unha actitude crítica e solidaria.

...

Como traballan a actuación? JPD: Somos algo sádicos. Decatámonos de que chega 
un punto durante as rodaxes en que a persoa que actúa comeza a cansarse e, automati-
camente, baixa a garda e déixase levar. Gústanos chegar a ese punto porque é aí onde 
poden pasar cousas incribles fronte á cámara. LD: Obviamente, iso sucede só cando 
traballas con persoas humildes. Hoxe en día, hai intérpretes que logo de rodar tres to-
mas deciden que xa non van rodar máis porque xa fixeron o seu traballo á perfección.
Noutras palabras, hai quen cre que a sona e maila popularidade outorgan o dereito a 
tomar o mando. É por iso que se fan tantos filmes tan malos.

Unha pregunta que lles farían mil veces: como se apañan para traballar xuntos? 
LD: É unha cuestión química, tense ou non se ten. Se un dos dous non estivese, o outro 
non daría feito o filme que quere facer. Precisamos continuamente o punto de vista do 
outro, sen el sentimos que falta algo. O que non quere dicir que teñamos puntos de 
vista distintos. Xeralmente vemos as cousas da mesma maneira. Supoño que é porque 
somos irmáns, medramos xuntos e temos a mesma historia familiar. Fisicamente somos 
dous humanos diferentes, mais a nivel creativo tornámonos unha soa persoa.

Curtíronse facendo documentais, recoñecen esa bagaxe no cinema de ficción que 
fixeron despois? JPD: Sen dúbida. Nos nosos anos de documentalistas traballamos 
moito nas cidades, coa xente traballadora, e desenvolvemos unha maneira de contem-
plar o mundo que mantivemos no noso cine posterior. Agora traballamos con intér-
pretes e manexamos a cámara doutro xeito, pero en esencia dedicámonos ao mesmo 
ca antes.

Adoitan rodar os seus filmes na área de Seraing, en Lieja (Bélxica), preto de onde 
viven. É para poder estar sempre na casa á hora da cea? LD: Non, mais non me pa-
rece un mal motivo. O certo é que Seraing é case coma un estudio de Hollywood para 
nós. É unha cidade de composición moi diversa, e chea de xente vulnerable que afronta 
todo tipo de problemas socioeconómicos. Aquí atopamos inspiración para moitísimas 
historias.

...

Que fan cando non fan filmes? JPD: Sempre estamos a darlle voltas á próxima perso-
naxe e á próxima historia. Lemos os xornais e escoitamos o parte. Falamos, falamos e 
falamos. Somos coma voitres, voando sempre en círculos na procura da próxima presa.

Entrevista de Nando Salvà para El periódico. Publicada o día 26/02/2017. Dispoñible en: http://www.elperiodico.
com/es/noticias/ocio-y-cultura/jean-pierre-luc-dardenne-izquierda-dejado-ejercer-papel-5854180


