
UNA DONA LLIURE

Lou Andreas-Salomé (1861-1937) va ser una de les primeres psicoanalistes

femenines i una de les primeres dones a escriure sobre la sexualitat

femenina. En la seva obra, va relacionar els mons de la filosofia, literatura i

psicologia, tot desafiant els lectors a repensar els rols de gènere.

A les seves memòries (Mirada retrospectiva) va deixar escrit:

«D’un roser pots agafar un grapat de flors; per moltes que n’agafis sempre

serà només una petita porció del conjunt. Però, un grapat és suficient per

experimentar la naturalesa de les flors. Només si ens neguem a arribar a

l’arbust, perquè no podem tenir totes les flors alhora, o si ens creiem que el

nostre pom és el roser sencer, aleshores ell florirà lluny, i ens quedarem

ignorants i sols».

• El narcisismo como doble dirección. Obras psicoanalíticas, 

Tusquets Editores, 1982

• Fenitschka. Una divagación, Icaria Editorial, 1986

• El erotismo, José J. de Olañeta, Editor, 1998

• Aprendiendo con Freud. Diario de un año, 1912-1913, 

Laertes editorial, 2001

• Correspondencia R. M. Rilke /Lou Andreas-Salomé, José J. 

de Olañeta, Ed., 2002

• Friedrich Nietzsche en sus obras, Editorial Minúscula, 2005

• Mirada retrospectiva. Compendio de algunos recuerdos

de la vida, Alianza Ed., 2005

• Rainer María Rilke, Libros del zorzal, 2010

• Rusia con Rainer, Gallo Nero Ediciones, 2011

Finalment, la vaig realitzar com una coproducció

alemanya-austríaca i els austríacs van ser fantàstics. El

projecte em va canviar personalment en la mesura que

m’estava realment obsessionant amb ell; no sé el que

em va passar, però era una cosa que volia de veritat i

no podia parar. Hi va haver molts problemes, però mai

he sentit que volgués aturar la producció. A més, si algú

deia que no els agradava el guió i hi havia un rebuig

de l’entitat financera, simplement ho intentava amb

una altra. Mai havia estat tenaç; potser Lou em va

encomanar la seva energia.

(Font: Piramide Films)

ALGUNES DE LES OBRES TRADUÏDES DE LOU ANDREAS-SALOMÉ

• 2016, premi a Jove Investigadora a l’International Film Festival d’Emden-Norderney

• 2018, Millor Pel·lícula en el Socially Relevant Film Festival de New York 
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FITXA ARTÍSTICA

La crítica diu
«Katharina Lorenz és una actriu capaç de comunicar els seus pensaments en el mateix moment que li

passen pel cap, només amb els canvis d’expressió del seu rostre».

Frank Beck

https://www.worldliteraturetoday.org/blog/cultural-cross-sections/love-lou

«Cordula Kablitz-Post aconsegueix recuperar per a la història una de les ments més originals i avançades

del començament del segle XX, més enllà de la seva relació amb Nietzsche, Rilke o Freud».

Jay Weissberg

http://variety.com/2018/film/reviews/lou-andreas-salome-the-audacity-to-be-free-review-1202752273/

«L’espectador trobarà en aquesta pel·lícula actituds i esdeveniments sorprenents protagonitzats per un

personatge que atrapa i mereix ser rescatat de l’oblit».

Astrid Meseguer

http://www.lavanguardia.com/cultura/20180425/442885860969/lou-andreas-salome-extraordinaria-

mujer-fascino-rilke-nietzsche-freud.html

LA DIRECTORA

Cordula Kablitz-Post (1964) és guionista, directora i productora. Va

estudiar Llengua i Literatura Alemanya i Teatre a la Universitat de Ludwig

Munich i a la Lliure de Berlín. Ha treballat com a realitzadora de documentals

per a diferents televisions alemanyes, i s’ha especialitzat en retrats d’artistes

com Nina Hagen o Helmut Berger. Lou Andreas-Salomé és el seu primer

llargmetratge de ficció.

(Font: Piramide Films, distribuidora de la pel·lícula).

PARLA CORDULA KABLITZ-POST

Quan vaig descobrir Lou Andreas-Salomé, jo

era una adolescent rebel i em vaig sentir molt

identificada amb ella. Em va sorprendre que

una dona amb un perfil tan modern visqués al

segle XIX. Era molt tenaç i va seguir el seu propi

camí. Vivia en contra de les normes de la seva

societat; no li preocupava que no li

permetessin estudiar. Al contrari, va fer tot el

que volia i crec que va ser un fet inusual per al

seu temps. Mai va voler assumir compromisos ni

acceptar una vida còmoda. Per a ella, la

felicitat era "tan sols una exaltació passatgera".

Va explorar el seu propi subconscient per ser

alumna de Freud i es va convertir en la seva

deixeble més avantatjada. Va ser una

escriptora brillant. Va escriure novel·les i estudis

psicoanalítics. La seva obra científica sobre la

dona i la seva sexualitat va influir en el pare de

la psicoanàlisi, i la seva teoria sobre el

narcisisme positiu segueix avui de plena

actualitat.

Lou Andreas-Salomé no es va implicar en les lluites

feministes perquè rebutjava qualsevol indici de

dogmatisme. En aquell moment, els moviments

feministes eren molt més moralitzants,

especialment pel que fa a la vida amorosa. Ella

estava molt més alliberada del que defensaven

els moviments d’alliberament de la dona. Estava

molt per davant dels moviments de la seva

època, però, per tant, molt sola i amb molt poca

gent de la seva part. Es comportava amb

independència de les convencions morals, d’una

forma més propera a la dels homes i això no

agradava a les feministes. Mai la van afectar les

crítiques, tenia el costum de dir: «Jo visc fidel a

aquest foc que hi ha en mi, i tant me fa el que la

gent esperi de mi». Se la considerava una egoista,

però a un home que hagués viscut de la mateixa

manera se l’hagués qualificat d’independent i de

fort, i això és el que deixa més clar l’amplitud del

problema de la desigualtat. Crec que no és

habitual per a les dones viure així; és més normal

en els homes.

Amb aquesta pel·lícula, veig que moltes

persones en comencen a llegir l’obra i a

connectar amb ella. Dels seus escrits els que

més m’han commogut són els que parla de la

llibertat. És un tema molt important per a ella

que apareix una vegada i una altra quan parla

fins i tot d’altres filòsofs. Tot el que va escriure,

d’una manera o d’una altra, tracta de la

llibertat. L’absència de Déu, la presència

femenina, la relació amb els homes, tot

conflueix en la idea de ser lliure. I per explicar

això calia mostrar, més que dir.

Va començar com a documental, però

després em vaig adonar que no hi havia

imatges reals de Lou, ningú la va gravar mai, i

fins i tot no podíem sentir la seva veu real. Per

això, vaig pensar que havia de fer una

pel·lícula de ficció. No podia fer servir imatges

originals, necessitava una actriu.

Per a la pel·lícula vaig triar a actors de teatre

perquè vaig pensar que són molt bons.

Treballen mesos en les seves obres;

m’encanten els actors de teatre. L’actriu

Katharina Lorenz també s’assembla molt a

ella. Penso que Lou, en ser una espècie de

llegenda, no tothom l’havia oblidada. Així que

volia una similitud. No obstant això, el

realment increïble de Katharina és que es va

adaptar per complet a la personalitat de Lou.

Va aprofundir molt en el paper. El va treballar

durant sis anys.

Ha estat un treball molt dur. La part més difícil

va ser el finançament. Les cadenes de

televisió alemanyes no van finançar la

pel·lícula ja que, segons van dir, Lou no era

prou coneguda com per a invertir diners en

ella.

SINOPSI

El relat de la vida de l’escriptora i psicoanalista Lou

Andreas-Salomé, una dona lliure i valenta que es va

rebel·lar contra la ignorància i discriminació femenina

de l’època i que ha estat injustament tractada per la

història.

FITXA TÈCNICA

Direcció: Cordula Kablitz-Post

Guió: Cordula Kablitz-Post, Susanne

Hertel

Càmera: Matthias Schellenberg

Música: Judit Varga
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