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The Sessions / The Surrogate. Estados Unidos, 2012. Cor, 98 min. Xénero: 
Comedia  dramática  |  Dirección  e  guión:  Ben  Lewin |  Produción:  Judi 
Levine, Stephen Nemeth (Fox Searchlight Pictures) |  Fotografía:  Geoffrey 
Simpson | Montaxe: Lisa Bromwell | Música: Marco Beltrami | Intérpretes: 
John Hawkes (Mark O’Brien), Helen Hunt (Cheryl),  William H. Macy (padre 
Brendan), Moon Bloodgood (Vera), Annika Marks (Amanda) | V.O.S.
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a

Festival de Sundance 2012
Premio do Público, Mellor Reparto
Festival de San Sebastián 2012
Premio do Público

SINOPSE
a

Mark O'Brien, un poeta e xornalista 
tetrapléxico cun pulmón de aceiro 
decide que, aos seus 38 anos, xa é 
hora  de perder  a virxinidade.  Coa 
axuda  do  seu  terapeuta  e  a 
orientación  dun  sacerdote,  Mark 
contacta con Cheryl Cohen-Greene, 
unha profesional do sexo. 

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Por  que  non  fixo  esta  historia 
miserablemente  triste,  como  se 
podería esperar?
Gustaríame pensar que o fixen de 
forma espontánea, que xurdiu como 
unha  canción,  pero  a  realidade  é 
que  lle  dediquei  moito  tempo  ao 
guión;  fixen  moitos  bosquexos  ata 
que dei coa forma que me satisfixo.

En  canto  ao  uso  do  sentido  do 
humor, inspirouse basicamente no 
verdadeiro Mark O'Brien?
Penso  que  Mark  foi  un  poeta  moi 
serio, e a súa obra constituíu unha 
parte crucial da súa identidade. De 
feito dicía que o sentido do humor 
era  tan esencial  que  mesmo Deus 
debía telo ao crear a alguén coma 
el.  Tamén  me  acheguei  moito  a 
Susan Fernbach, a súa compañeira 
sentimental nos seus últimos anos, 
que  foi  unha  gran  inspiración  e 
fonte  de  información  para  min. 
Susan foi unha xanela de acceso á 
personalidade de Mark e, ao ter esa 
conexión con ela, puiden incorporar 
á historia a miña propia percepción 
da vida, cousa que non fago moi a 
miúdo, sentinme cómodo ao facelo.

Puido incluír tamén a súa propia 
experiencia coa polio?
Usei  a  miña  experiencia  como 
afectado pola polio para convencer 
á xente de que era o indicado para 

levar ao cine esta historia, pero non 
sufrín as limitacións que viviu Mark. 
Desde  mozo  puiden  ser  bastante 
independente.  Ademais,  fixo  que 
me sentise cómodo ao non ter que 
ser  politicamente  correcto,  un 
aspecto conectado á censura.

Como de politicamente incorrecto 
quería ser?
En  realidade  non  o  premeditara, 
pero si quería pór á luz certo tema. 
Na  cultura  cinematográfica  de 
Estados  Unidos  a  sexualidade  está 
vista como extensión da violencia, 
pero a idea da sexualidade diaria, 
do  que  fas  porque  es  humano,  é 
difícil  de  vender  nunha  sociedade 
tan puritana. Non é que mo tomase 
como unha  misión,  pero  creo  que 
abrín  un pouco máis  a  porta  para 
que o sexo poida ser tratado máis 
como  un  tema  cotián,  antes  que 
metelo noutro apartado. Tamén se 
trataba de expor a conexión entre 
sexo e relixión, e o paradoxo de tal 
relación.

Cal  foi  a  súa  intención  ao 
presentar un cura tan progre?
A relixión era parte fundamental da 
vida  de  Mark,  e  o  feito  de  que 
conseguise  que  o  seu  sacerdote  o 
bendicise  na  súa  procura  estivo 
presente desde o principio. Pensei 
que  ter  un  cura  hippie  nese 
contexto era moi posible.

Foi  laborioso  atopar  os  actores 
ideais para a película?
Estaba disposto a facer este filme 
con actores descoñecidos.  Dábame 
por  satisfeito  con  poder  realizar 
este proxecto, pero  dei cunha moi 
boa  directora  de  casting  que 
converteu  a  procura  de  estrelas 
nunha  cruzada  persoal.  Cando  a 
John  o  nomearon  ao  Oscar  por 
Winter's Bone, chamoume e díxome 
“ese  é  o  teu  home”.  Estaba 
convencida,  e  eu  convencinme 
tamén.  John  precisou  preparación 
física.  Decidimos  que  para  darlle 
verosimilitude  á  torsión  do  seu 
corpo  había que  crear un aparello,

que chamabamos a bóla da tortura, 
que se colocaba nas súas costas, o 
que resultaba realmente incómodo. 
Tamén leu todo o que escribiu, viu 
o material gráfico, escoitaba a súa 
voz durante a rodaxe...
a

Non é fácil  entender o  oficio  da 
asistente sexual Cheryl Cohen.
Ao coñecer a Cheryl, encantoume, 
e todo o tempo estiven a pensar en 
que se diferencia o seu traballo e o 
dunha  prostituta.  Pregunteillo,  e 
díxome que talvez a diferenza está 
en  que  ela  tomaba  notas.  Cheryl 
preocúpase  por  conseguir  que  os 
seus  clientes  logren  unha  máxima 
satisfacción  emocional,  o  cal  non 
está  contemplado  no  labor  dunha 
prostituta.
a

Como  logrou  que  as  escenas 
íntimas non resultasen incómodas?
Decidimos  non  usar  ningunha 
técnica  especial.  Cando  Helen  me 
preguntou  como  as  fariamos, 
díxenlle que exactamente como as 
outras, o cal non é usual cando se 
fan  escenas  de  sexo.  Queriamos 
darlle un toque cotián para facelas 
máis fáciles.
a

Tivo que rebaixar algo a realidade 
deste  home  para  que  resultase 
verosímil na ficción?
Non.  O  único  que  rebaixamos  da 
autobiografía  na  que  se  basea  o 
guión foron os detalles sexuais, que 
eran  moi  específicos  e  explícitos. 
No filme algúns deles trasladáronse 
ás súas confesións na igrexa.
a

Teme  que  abordar  un  tema  así 
free  a  unha  parte  do  público  a 
entrar a ver a película?
Claro,  pero  é  importante  que  a 
xente  saiba  que  non  é  un  filme 
embarazoso.  Ademais,  ten  o  valor 
de tratar un tema que non se falou 
moito.  O sexo é só o principio da 
historia.  O  que  me  gustaría 
transmitir  é  que  todo  o  mundo 
quere poder ter encontros físicos e 
emocionais  con  outros.  A  miña 
intención era converter en imaxes o 
que el escribira, darlle voz.
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