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SINOPSE
a

París,  Gare  du  Nord,  pode  pasar
calquera cousa, mesmo trens. Como
miles de persoas que se cruzan alí,
Ismaël, Mathilda, Sacha e Joan van
atoparse. Cada día, Ismaël fica fas-
cinado e  sobrepasado por  este  lu-
gar.  No  andén  dos  rexionais  ve  a
Mathilde por primeira vez. Aos pou-
cos, van namorando. Crúzanse con
Sacha e Joan. Sacha está a buscar á
súa filla desaparecida; Joan pasa a
súa vida nesta estación entre Lille,
Londres e París. A estación é como
unha burbulla pola que pasan fran-
ceses,  inmigrantes,  viaxeiros,  pan-
tasmas... É un cruce onde cada vida
pasa rapidamente e desaparece.

ENTREVISTA Á DIRECTORA

Por que elixiu mergullarse na Gare
du Nord?
Porque é a estación sensual, a esta-
ción  perigosa  de mala  reputación:
unha estación moi variada onde os
viaxeiros procedentes dos suburbios
se cruzan cos executivos que van a
Bruxelas,  Colonia,  Amsterdam  e
Londres.  É a estación máis grande
de Europa e a terceira a nivel mun-
dial.  A miña idea orixinal  era pro-
porcionar un resumo da vida a tra-
vés dela. Fixen moi poucas rodaxes
en París porque a cidade xa foi moi
retratada pola Nouvelle Vague. Pero
a Gare du Nord é unha visión com-
pletamente  diferente.  Quería  per-
correla e mostrar á xente que tra-
balla alí e a que está de paso. É un
gran exemplo da globalización que
existe en Francia,  porque alí  con-
viven diferentes clases sociais, xen-
te de culturas diversas que se cru-
zan todo o tempo. 

E como xurdiron as historias?
Empezamos por  documentarnos  na
estación, coñecer xente e escoita-
los. Era unha parte moi ingrata do
traballo,  mesmo  deprimente,  por-
que as cousas sempre nos eludían, a
xente  ía  con  présa  ao  traballo.  A
partir  destes  datos,  os  personaxes
foron  definíndose  gradualmente.
Mathilde,  por  exemplo,  naceu  da
historia que me contou unha vende-

dora de xoiaría Agatha, no andén de
cercanías. Contoume a historia du-
nha muller  que tiña quimioterapia
eía cada dous días probarse os cola-
res. Pareceume moi forte a idea de
que esa muller sentise a necesidade
de pasar pola súa tenda e antes de
ir ao hospital.

Foi difícil escoller os personaxes?
Había tanto material! Pero o verda-
deiramente difícil foi construír con
éxito as relacións entre os persona-
xes. Tivemos que entender as súas
vidas  a  través  da  forma  de  mirar
aos demais.

Rodar  na  estación  supón  unha
serie de limitacións.
A luz do lugar e a arquitectura eran
tan  interesantes  que,  finalmente,
sorprendinme ao ver o fácil que era
de filmar. Esta estación é como un
inmenso estudo de cine, orientada
ao sur para que lle dea a luz. É di-
fícil lograr unha luz desta calidade,
Martin  Scorsese  non  se  equivocou
ao rodar  A invención de Hugo. E é
un estudo onde pode atoparse a vi-
da: desde o principio, quería rodar
en  condicións  reais,  con  xente  ao
redor. Pero, por suposto, tiñamos a
restrición dos horarios que nos im-
puña a SNCF [a  Renfe  francesa]  e
que tiñamos que respectar.

Pensou na estación de tren como
un personaxe máis?
Si, é o personaxe principal, pódese
ver que é como un organismo vivo
que  se  pode  parar,  durmir,  estar
cheo, estar baleiro.

Comparte a idea de Marc Augé de
que  unha  estación  de  tren  é  un
“non lugar”?
Si, é un “non lugar”.  Pódese dicir
tamén que é a porta da cidade. No
pasado as cidades estaban pechadas
pola  noite,  abríanse  só  durante  o
día.  Pasa  un  pouco  o  mesmo  coa
estación, que é como unha cidade
en si mesma.

Paralelamente a esta obra, rodou
o documental  Xeografía humana.
Que  lle  impresionou  desta  esta-
ción para facer dous filmes nela?
É que unha película non bastaba. E 

non me gusta que unha soa película
poida facer o retrato dun lugar tan
grande como a Gare du Nord. En-
tón, así como hai dous filmes, po-
dería haber dez, porque a realidade
é máis grande e máis forte. Non se
pode pór todo nunha película.

É posible manter un mesmo estilo
á hora de dirixir, sexa ficción ou
documental?
O estilo está feito polas miñas elec-
cións, e estas xorden da miña sen-
sibilidade e o meu gusto por certo
cinema. O meu estilo é o meu gus-
to.  Entón,  non  podo  cambiar  de
gusto do documental á ficción.

Que zonas de confluencia hai en-
tre o documental e a ficción?
Antes de nada, os dous son cinema.
Son diferentes pero, ao final, a tra-
vés de ambos se realizan películas
con historias que van do punto A ao
punto B. Son diferentes no sentido
de que a xente no documental fala
por  si  mesma e  nunha  ficción  hai
personaxes. Pero o guión dunha fic-
ción tamén pode ter moitas cousas
que son verdades tomadas da reali-
dade. En Gare Du Nord, as persoas
que traballan  na estación non son
as que interpretan aos seus perso-
naxes. As persoas reais foron as que
me permitiron escribir o guión, pe-
ro despois tiven que coller actores
para encarnar a eses personaxes.

Notou diferenzas entre os actores
profesionais e non profesionais?
Si. O non profesionais talvez teñen
medo ao principio, pero despois de-
saparece. E tamén teñen unha con-
ciencia moi forte do que están a fa-
cer  como  portadores  de  palabras
fronte aos demais.

Que lle permite expresar o docu-
mental que non lle permite a fic-
ción e viceversa?
Facer un documental é unha forma
de xogar. Non sabemos que vai oco-
rrer, como vai reaccionar a xente. E
a ficción é a posta en escena deste
xogo  coas  súas  consecuencias  na
historia. Son xogos que as historias
fan entre elas. No documental o xo-
go é máis natural e improvisado.
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