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Wendy and Lucy
Kelly Reichardt, EE UU, 2008
80 min., V.O.S.E.

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, cara a quen están dirixidas as nosas 
actividades.

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

Tanto a cota anual coma a trimestral poderase pagar en efectivo en calquera das 
nosas sesións, ou ben mediante domiciliación bancaria ou ingreso na nosa conta de 
Bankia: ES10-2038-4003-8260-0005-9732.

A cota prorrogada farase efectiva en cada sesión á que asistas e o seu aboamento 
darache dereito, coma no caso das cotas anuais e trimestrais, a que, en calidade de 
socia, utilices os materiais do cineclube e teñas voz e voto nas asembleas xerais.

No enderezo web http://cineclubepontevedra.blogspot.com.es/p/faite-socio.html 
poderás atopar un formulario para facer os trámites sen saír da casa.

MIA MADRE
Nanni Moretti | 2015 | Italia | 107 min. | VOSE



A necesidade de contar esta historia xorde despois dun acontecemento 
como foi o da morte da súa nai, non si? Efectivamente. A miña nai enfer-
mou durante a rodaxe de Habemus Papam e morreu durante a montaxe, mais 
non sentín a urxencia de contar esta historia ata despois da estrea do filme. 
Sen embargo, xa dende a primeira idea —e non sei moi ben por que— qui-
xen contala a través dunha personaxe feminina. Quizais porque me resultaba 
máis interesante o punto de vista dunha muller, mais pode ser tamén porque 
deste xeito tiña máis distancia e, consecuentemente, máis lucidez.

Tamén é por iso que decide non interpretar vostede mesmo o papel pro-
tagonista? Nos meus tres últimos filmes, Il caimano, Habemus Papam e Mia 
madre, atopeime moi ben confiándolle o papel protagonista a outra persoa. 
Non ter que facer de director e de protagonista ao tempo resultou ser un 
alivio e foi un pracer enorme traballar cos actores e actrices escollidos (Silvio 
Orlando, Michel Piccoli e Margherita Buy), que son extraordinarios.

É posible, sen embargo, que exista pola súa parte unha dupla identifi-
cación: con Marguerita por unha banda e co seu irmán pola outra? Non 
teño certeza, mais se quixésemos darlle unha lectura psicanalítica ao asunto 
poderiamos dicir que Giovanni —o irmán que todos quereriamos ser— é 
unha proxección de Marguerita, a quen lle dei moitas das miñas característi-
cas como persoa.

Falando da fusión entre «ser» e «interpretar», Marguerita dilles aos seus 
actores: «Quero ver o actor xunta o personaxe», que significa? É unha 
bricadeira interna do filme: é algo que sempre pensei, mais que nunca lle 
dixen aos meus actores e actrices porque coido que crearía confusión. A min, 
como espectador e, polo tanto, tamén como director, non me gusta que as 
persoas que actúan se somerxan na súa personaxe ata desaparecer. Gústame 
que non esquezan totalmente que están a recitar un papel, que interpreten 
as súas personaxes pero demostrando un pouco da súa propia personalidade. 
En definitiva, non son fan de actores e actrices que se identifican ao 100 % 
coa súa personaxe.

De feito, se algo caracteriza os seus filmes é o xogo entre realidade e na-
rrativa fílmica, algo que ten que ver coa interpretación, e que neste filme 
é moi claro na figura de John Turturro... Non sei explicar o porqué pero é 

certo que no interior dos meus filmes está sempre a realidade e, ao seu carón, 
esa realidade vista a través da ficción —a través do cinema en Il caimano ou 
Mia madre, mais tamén a través do teatro, coma no caso de Habemus Papam. 
É algo que me sae moi natural mentres escribo, igual que me sae naturalmen-
te a mestura entre comedia e drama. E Turturro, no que pensei de contado 
para o papel, é un actor que sempre me impresionou por esa vea un pouco 
tola que hai no seu modo interpretativo. Efectivamente, non é só un actor 
realista... De feito, podo dicir que é un actor que se mantén ao carón do seu 
personaxe, que sempre impregna as súas interpretacións da súa propia per-
sonalidade. En Mia madre foi moi xeneroso e mesmo lle achegou pequenas 
cousas ao seu papel. Por outra banda, gustábame que tivese unha relación con 
Italia e a súa cultura: traballara con directores italianos, rodara como director 
un documental sobre a canción napolitana, ten raíces italianas...

Falando de drama e comedia, coido que este filme fai unha bonita parella 
con La stanza del figlio: ambos os dous reflexionan sobre a dor asociada 
á perda cun ton semellante... Si..., só que mentres que en La stanza del figlio 
a dor é innatural —pois a morte dun fillo resulta inaceptable para os pais—, 
en Mia madre trátase dun loito que entra dentro da orde natural das cousas: 
a perda dos pais é algo que forma parte da vida. O que seguramente une dun 
xeito máis poderoso ambos os dous filmes é algo que non se di explicitamente 
en ningún intre, que non aparece no guión nin nas imaxes, pero que para 
min é esencial: en ambos os dous casos, os protagonistas non son crentes. E 
isto de non crer nunha vida despois da morte converte os dous loitos nalgo 
moito máis difícil.

[...]

Respecto á reflexión sobre a función da dirección, que é outra constante 
no teu cinema, Marguerita respóndelle mecanicamente a unha xornalista 
mentres, en off, dise a si mesma que xa non entende nada. É acaso Mia 
madre un filme sobre a dúbida? É probablemente un filme sobre a dúbida, 
mais tamén o é sobre o sentimento de inadaptación. Algo que estaba tamén 
en Habemus Papam: o papa renuncia porque non se sente á altura do seu 
papel, séntese inadecuado. Marguerita séntese tamén inadecuada como nai, 
como filla e como directora, é unha muller en continua loita consigo mesma. 
Non está en paz consigo e esa é unha característica moi miña.

Entrevista tirada do número 45 (xaneiro 2016) da revista Caimán. Cuadernos de cine.

A REALIDADE E OS SOÑOS CONVIVEN COA MESMA URXENCIA
ENTREVISTA A NANNI MORETTI


