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sinopse
A finais dos anos 50 Florence Green 
decide facer realidade un dos seus 
maiores soños: abandonar Londres e 
abrir unha pequena libraría nun pobo 
da costa británica. Pero para a súa 
sorpresa, esta decisión desatará todo 
tipo de reaccións entre os habitantes  
da localidade.

filmografía seleccionada
Nadie quiere la noche, 2015
Ayer no termina nunca, 2013
Mapa de los sonidos de Tokio, 2009
La vida secreta de las palabras, 2005
Mi vida sin mí, 2003
A los que aman, 1998
Cosas que nunca te dije, 1996

premios e festivais
Goya 2017 (Mellor filme, dirección 
e guión adaptado, 12 nominacións), 
Feroz 2017 (3 nominacións), Gaudí 2017 
(Mellor dirección artística e música 
orixinal, 12 nominacións), Berlín 2018 
(Sección oficial), Premios Platino 2018 
(Nomeado a mellor filme, dirección, 
guión e música)

«De libros e soidades. Este 
filme fala desas sensacións. 
E faino cunha linguaxe, 
uns matices, un ton e unha 
capacidade de suxestión que 
me conmoven» 
Carlos Boyero, EL PAÍS



A LIBRARÍA  
[Isabel Coixet, 2018]

“Recoñezo que nunca 
escollín o camiño doado” 
Entrevista con Isabel Coixet 
Por Javier Estrada

Que fai que este filme resulte tan 
moderno a pesar de estar ambientado 
a mediados do século pasado? En 
realidade A libraría presenta unha 
historia moi pequena: a de Florence 
Green, unha viúva que decide saír dunha 
vida sen sobresalto algún e cumprir un 
pequeno soño. Este punto de partida, 
que semella tan pequeno, adquire unha 
dimensión universal. Cando menos, a 
min pareceumo cando lin a novela de 
Fitzgerald. E iso que, cando a descubrín, 
vin que había no seu interior un 
compoñente nihilista que me resistía a 
asumir xa que remataba dun xeito que 
non permitía albergar esperanza algunha. 
Xa sei que na vida ás veces as cousas 
rematan mal. Pero é que a moita xente lle 
ten pasado algo semellante ao que aquí 
vemos: comprobar que, ao diferenciarse 
un pouco da comunidade, de súpeto 
sentían o odio e as envexas dos seus 
veciños.

E é por esa loita pola liberdade polo 
que te sentiches tan conectada coa 
protagonista desta historia? Ao igual 
que Gustave Flaubert dicía Madame 
Bovary son eu, por eu digo que Florence 
Green son eu. E iso que me gustaría ser 
tamén Christine, a nena que a axuda. E, 

a veces, o señor Brundish. No seu caso 
paréceme un tipo que sabe perfectamente 
que o inferno son os outros. Por iso evita 
saír do seu tobo de libros.

Como noutras fitas túas, descubrimos 
uns personaxes capaces de afrontar a 
derrota con entereza cando lles chega. 
Aínda que algúns leven mal os trunfos, o 
máis doado sempre é afrontar os éxitos. 
Mais para o que hai que estar preparados 
é para a derrota. Coido que sobrelevar un 
fracaso require unha aprendizaxe moi 
dura. Aceptar que fracasaches en algo 
conleva un punto de coraxe e mesmo de 
heroicidade. Para min, unha derrota ten 
tanta grandeza como un trunfo. E conste 
que o penso desde que era unha nena...

Experimentaches cousas parecidas 
ás que vive Florence á hora de tentar 
facer algo diferente como creadora? 
Recoñezo que nunca escollín o camiño 
doado. É o que ten arriscar ou facer o 
máis difícil. Con iso suscitas grandes 
amores e grandes desprezos.

E de todo iso quedas con... Cos aprecios. 
Aínda que os desprezos me doan, como a 
todos. Pero unha ten que ser coherente. 
Hai persoas que non están programadas 
ou preparadas para apreciar calquera 
cousa. Enpezando por min mesma, que 
non estou preparada para ver un partido 
de fútbol ou unha reunión de atletismo. 
Pero claro, igual que eu me perdo cousas 
que non me gustan, entendo que outros 
prefiran o fútbol aos meus filmes.

Sorprenderíache que a túa fita incitase 
a algún espectador a acudir a unha 

libraría? Se partes de que non che gusta 
ler, podes ver A libraría deixando a un 
lado o tema dos libros e interpretándoa 
ao teu xeito. Pero, se che gusta ler, tocar 
libros e ir á cama con eles estou segura 
de que a gozarás máis. Tiña medo de que 
non se entendera que non é só a historia 
dunha muller que abre unha libraría, 
senón de alguén que quere cumprir 
un pequeno soño e se atopa cunha 
comunidade hostil que lle vai complicar 
a vida. E por que? Porque si, que é o máis 
perverso do asunto.

É curioso que unha nena sexa o 
personaxe máis intelixente desta 
historia. Hai nenos que nacen tocados 
por algo. É curioso porque o personaxe 
de Christine, a moza que axuda a 
Florence na tenda, está inspirado na 
filla de Fitzgerald, a autora da novela. 
Ela viu o filme hai pouco comigo. Cando 
apareceu Christine na pantalla, mireina 
con medo e vin como empezaba a chorar 
sen parar. Foi moi emocionante ver como 
reaccionaba ante un filme que retrata a 
historia da súa nai.

Pedícheslle algo especial a Emily 
Mortimer para que o seu personaxe 
fose críbel? Emily é unha persoa moi 
intelixente que le moito. É certo que unha 
intérprete pode facer de asasina sen ter 
matado a ninguén pero, se amas os libros, 
neste caso tes moito gañado. Emily e 
máis eu traballamos moito os suspiros, os 
silencios, as miradas.
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