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Bande de filles. Francia, 2014. Cor, 112 min. Xénero: Drama | Dirección e
guión: Céline Sciamma | Produción: Bénédicte Couvreur (Pyramide Distribu-
tion) |  Fotografía: Crystel Fournier |  Montaxe: Julien Lacheray |  Música:
Jean-Baptiste de Laubier | Intérpretes: Karidja Touré (Marieme), Assa Sylla
(Lady),  Lindsay  Karamoh  (Adiatou),  Mariétou  Touré  (Fily),  Idrissa  Diabaté
(Ismäel), Simina Soumaré (Bébé), Dielika Coulibaly (Monica)

SINOPSE
a

Oprimida pola súa familia, polas nu-
las perspectivas na escola e pola im-
placable lei dos mozos do barrio, Ma-
rieme comeza unha nova vida ao co-
ñecer a tres mozas rebeldes que se
negan a seguir as normas estableci-
das. Cambia o seu nome, a súa for-
ma de vestir e deixa o colexio para
ser  aceptada  na  banda.  Convertida
en Vic, abraza o código da rúa onde
se mesturan violencia, amizade e li-
berdade. 

NOTAS DA DIRECTORA

Os personaxes en si mesmos foron os
que xeraron o proxecto. Vía a ado-
lescentes nas proximidades do cen-
tro  comercial  Les  Halles,  no  metro
ou na Gare du Nord. Sempre en gru-
po, ruidosas, animadas e moi a miú-
do bailando. Quixen profundar e bus-
quei nos seus blogs, fascinándome a
súa estética e estilo.

Máis aló da súa enerxía irresistible,
os seus perfís reflicten todos os te-
mas que son do meu interese como
cineasta: a construción dunha identi-
dade feminina no marco da presión
social,  restricións  e  tabús  sociais,
cuestións nas que a imaxe persoal e
a identidade son fundamentais. A mi-
ña intención era seguir a tratar o te-
ma da mocidade e as narrativas ini-
ciáticas na Francia actual.

A película é un retrato  íntimo, ini-
ciático. Non é un filme sobre as mi-
norías da clase obreira, senón sobre
un colectivo que xurdiu hai 20 anos
en Francia coas súas propias normas
e códigos. Películas de realismo so-
cial coma O odio ou  A esquiva mer-
gullan ao público nos rituais destes
suburbios pobres. 

Girlhood pode ser cualificada como
un manifesto ficticio cun novo e pro-
metedor enfoque narrativo. A histo-
ria desenvólvese en barrios das afo-
ras de París: os suburbios de Bagno-
let e Bobigny. Retrátanse estas zonas
e como a xente se desenvolve nelas.
Os  deseños  de  interiores  rodáronse
nun estudio, e as cores foron elixidas
e pensadas moi coidadosamente.

Girlhood rodouse en CinemaScope,
o  formato  ideal  para  filmar  como
interactúa  este  grupo  de  mozas.
Usamos planos estáticos con moita
perspectiva  en  contraposición  á
steadicam e moi a miúdo travellings
e  planos  secuencia.  É unha narra-
tiva  episódica,  con  aceleracións
dramáticas.

O casting
O director de casting, Christel  Ba-
ras, percorreu os suburbios obreiros
de París durante catro meses. Tive-
mos  a  oportunidade  de  coñecer  a
centos  de  mulleres  novas  na  rúa.
Buscabamos mozas cunha presenza
física  potente;  era  esencial  para
compor  un  grupo  con fortes  afini-
dades pero á vez con contrastes. Co
uso  da  improvisación  como  base
para elixir as actrices, introducimos
o texto e diálogos da película. Kari-
dja, Assa, Lindsay e Marietou desta-
caron sobre o resto. Con todo gus-
taríame sinalar  que atopamos mo-
zas con gran presenza, enerxía, in-
telixencia, humor e estilo: o casting
reafirmou a miña idea de que era
vital filmar a historia destas mozas,
sobre todo porque este tipo de per-
sonaxes  son  invisibles.  Unha  das
ideas centrais deste proxecto e do
meu  cinema  en  xeral  é  mostrar
rostros que non vemos na pantalla
habitualmente.

As actrices
Tiñamos claro que Karidja Touré era
perfecta para o papel de Marieme.
Foi  o papel máis difícil  de atopar,
porque require alguén incriblemen-
te sólido. O personaxe aparece en
todas as escenas do filme, e a súa
dificultade radicaba no paradoxo de
que tiña que ser única e inesqueci-
ble  pero  cumpría  unha  actriz  que
fose unha lousa en branco. Alguén
que destacase inmediatamente pe-
ro  que  tivese  a  capacidade  de  ir
cambiando  durante  a  narración.
Marieme pasa por varios cambios e
debe mostrar moitas caras. Empeza
como unha nena e segundo avanza
a  historia  reafírmase  como  unha
muller  nova e forte.  É un enorme
desafío para calquera actriz, e máis
para Karidja, que nunca actuara.

Traballamos  moito  antes  de  filmar,
construíndo as diferentes etapas do
seu personaxe a través dos traxes e
peiteados. É moi traballadora, cunha
gran  concentración  e  unha  marabi-
llosa  capacidade  de  escoitar.  Dedi-
couse  en  corpo  e  alma  ao  papel,
confiando nas súas posibilidades. 

En canto ás súas compañeiras, esco-
llemos a Assa Sylla polo seu carisma,
o seu corpo e a súa elegancia de bai-
larina. Irradiaba a autoridade preci-
sa para ser a líder da banda, pero á
vez emanaba sensibilidade, necesa-
ria para a ambigüidade do seu rol.

Encantoume o sentido do humor de
Lindsay Karamoh. Ten unha dicción e
intelixencia rara para a súa idade. O
seu  personaxe  precisaba  dun  gran
sentido da improvisación con saídas
agudas  e  graciosas,  cousa  para  as
que ten un talento natural.

Marietou  Touré  ten  o  papel  máis
enigmático da cuadrilla, polo que re-
quiríase alguén con gran presenza fí-
sica. Ten algo milagroso: unha acti-
tude honesta en cada situación.

Todas as mozas demostraron ser moi
combativas.  Aportaron  melancolía,
fraxilidade e tenrura, xusto o que eu
buscaba. Coñecémonos e reunímonos
moitas  veces  antes  de  empezar  a
rodaxe.  Puxemos  énfase  en  desen-
volver a enerxía do grupo, expresan-
do  emocións  e  estados  diferentes.
Fixémonos amigas e desde o primei-
ro día formamos un grupo sólido.

A música
Cando  empecei  a  escribir  o  guión
contactei co grupo Para One, que xa
creara a música para Lirios de auga.
Estivemos de acordo en que prefe-
riamos limitar a banda sonora a un
único  tema  que  se  fose  repetindo
cada vez máis rico (en composición e
lonxitude)  e  por  tanto,  seguindo  a
evolución do personaxe. 

Outro desafío foi  inserir unha forte
presenza musical dentro da historia
e  en  particular  nas  secuencias  de
baile. O máis difícil foi obter os de-
reitos de Diamonds de Rihanna. Deu-
nos a autorización cando viu a esce-
na na que aparecía a canción.

Luns 19: VAN GOGH · Dir. Maurice Pialat | Mércores 21: AUGAS TRANQUILAS · Dir. Naomi Kawase


