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Título orixinal Ma Loute
Dirección e guión Bruno Dumont
Ano 2016
Duración 118 min.
Fotografía Guillaume Deffontaines
Montaxe Basile Belkhiri
Música Guillaume Lekeu
Dirección de arte Robert Clatworthy, Alexander Golitzen
Intérpretes Fabrice Luchini, Juliette Binoche, Valeria Bruni Tedeschi
Distribución Vercine
Sinopse Verán de 1910. Varios turistas desapareceron mentres descansaban 
nas fermosas praias da costa do norte de Francia. Os inspectores Machin 
e Malfon logo deducen que o centro das misteriosas desaparicións debe 
ser a baía de Slack. Nese lugar vive unha pequena comunidade granxeira e 
pescadora de ostras, ademais da disparatada familia Van Peteghem...

DECEMBRO: THEO ANGELOPOULOS

MARTES 5
PAISAXE NA NÉBOA
TOPIO STIN OMICHLI, 1988, 120 min.

MARTES 12
VIAXE A CITERA
TAXIDI STA KYTHIRA, 1983, 134 min.



O FINAL DA BELLE ÉPOQUE
MA LOUTE, DE BRUNO DUMONT

No cinema actual non existe ningún outro filme máis afastado do natura-
lismo ca Ma Loute, de Bruno Dumont. Coma en P’tit Quinquin, estamos 
ante un rexistro burlesco dominado polas saídas de ton e, sobre todo, por 
uns personaxes que se transforman en caricaturas, na tradición establecida 
por Honoré Daumier no París de fin de século. É dicir, a caricatura fun-
ciona coma un exercicio irónico de externalización do interior mediante a 
acentuación grotesca do físico. Ma Loute utiliza o grotesco para establecer 
unha potente reflexión en torno á fêlure, entendida coma unha estraña tara 
conxénita definida polo filósofo Gilles Deleuze coma aquilo imperceptible 
que transforma a conciencia e que, nun determinado intre, pode tornar vi-
sible o máis escuro da natureza humana. Algo máis estraño está no interior 
do ser humano que o lanza cara á maldade. Non existe salvación posible 
porque o mal habita no corazón da humanidade.

Ma Loute utiliza con mestría o humor salvaxe e o burlesco máis excéntri-
co. Estamos en 1910, faltan catro anos para que estale a Primeira Gue-
rra Mundial. Os pescadores sobreviven buscando mexillóns e malviven 
en granxas pobres. Son seres primitivos aferrados á terra. Nas dunas dese 
incerto lugar do norte de Francia aparece unha familia burguesa, os Van 
Pethegem, procedentes da gran cidade -Lille, neste caso-, que van pasar 
uns días na súa finca de verán. Eloxian a vida, están contentos porque a 
enredadeira da mansión medrou e procuran observar os outros coma cari-
caturas por colonizar. Os Van Pethegem son uns seres de opereta, espectros 
xurdidos do universo de Offenbach. A burguesía é o reflexo dun mundo 
hipócrita que invoca a virxe ao tempo que perpetúa as relacións pederastas 
e incestuosas. Os pescadores son uns seres atroces condenados ao ostracis-
mo e a practicaren o canibalismo. No medio destes personaxes aparecen o 
policía Machin e mailo seu axudante Malfoy, que semellan siluetas cómi-
cas creadas por Hergé. Ambos os dous investigan unha serie de misteriosas 
desaparicións. Pasean polos lugares do crime mais son incapaces de ver 
nada. Neste contexto xorde un hipotético amor inocente entre unha rapaza 
burguesa nacida dunha relación incestuosa e o mozo Ma Loute, fillo da 
familia de pescadores. O amor quere triunfar mais a herdanza, a fatalidade 
e sobre todo a manifestación da fêlure, impídeno.

Bruno Dumont acentúa o traballo de oposición entre as saídas de ton dos 
actores profesionais que se atopan conducidos ao exceso e a brutalidade 
dos non actores que forzan o grotesco. O filme avanza dende o terreal cara 
ao celeste. Na primeira parte, o policía Machin cae coma se fose unha pe-
lota, mentres que na segunda acaba voando coma un globo de feira. Entre 
o ceo e a terra está o mar, e no horizonte a fin do mundo. A vella aristo-
cracia tentada polo capitalismo reza e mantén os seus rituais sen decatarse 
de que a Gran Guerra acabará por varrelo todo. A Belle Époque non foi 
máis ca un xogo de aparencias.
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CINEASTA DA FRONTEIRA:
DE PAISAXES INHÓSPITAS

As fronteiras son sempre territorios estraños. Quen os habita convive coa 
veciñanza entre a súa identidade legal e a tradición. Non entenden de 
límites trazados co escuadro. Nord Pas de Calais -cuxas maiores cidades 
(Lille, Roubaix e Tourcoing) se atopan nun estraño territorio francofla-
menco onde, aínda que francesas, a cultura do país veciño non é allea-, 
é fundamental para a maioría das obras de Dumont. Nunha zona rural 
a medio camiño entre as granxas de interior, unha non turística e algo 
pesqueira costa, e uns terreos áridos non explotados de todo para a agri-
cultura, Dumont filma en abertos planos estáticos de grandes ceos sobre-
expostos, convertendo a paisaxe de predominantes exteriores no escenario 
perfecto para a Francia de Le Pen. Nesta mestura territorial de paraxes e 
xentes é onde o paisaxista francés sitúa a súa hibridación artística, un ci-
nema descarnado e de cor desaturada, mestura de drama cru e comedia do 
ridículo, crime e paixón brutal, exposto do xeito máis pictórico ao tempo 
que abertamente desgarrador e cun ineludible aquel de humor amarga-
mente irónico.
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