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SINOPSE
a

Isabelle, unha fermosa moza de 17
anos  que pertence  a  unha  familia
de clase alta de París, parece ter o
mundo aos  seus  pés.  Pero  tras  un
verán no que a perda da virxinidade
lle resulta decepcionante, unha via-
xe de autodescubrimento sexual  a
embarcará en outono nunha dobre
vida: estudante de día e prostituta
de  luxo  de  noite.  Esta  é  a  súa
historia, a través de catro estacións
e catro cancións. 

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Cal é o punto de partida do filme?
Tras Na casa, quería volver traballar
con actores novos. As miñas primei-
ras obras falan moito da adolescen-
cia, pero a partir de  Baixo a area
empecei a centrarme en actores de
máis idade. Tiña ganas de filmar á
xuventude actual, e como acababa
de traballar con mozos, apetecíame
facelo cunha moza. 

Isabelle non é unha moza calque-
ra, prostitúese.
O filme vira ao redor do que signifi-
ca  ter  17  anos  e  sentir  como  se
transforma o corpo. O cine adoita
idealizar  a  adolescencia.  Para  min
foi un período complicado, de sufri-
mento e de transición, do que non
sinto nostalxia. Non quería amosar
a  adolescencia  como un  momento
sentimental,  senón  como  un  mo-
mento case hormonal; algo moi po-
deroso ocorre no noso interior, pero
ao mesmo tempo sentímonos anes-
tesiados. Por iso violentamos o noso
corpo, para sentilo e ir máis aló dos
límites. A prostitución era unha for-
ma de exacerbar este aspecto,  de
mostrar  que a  adolescencia  expón
cuestións relativas á identidade e a
unha sexualidade aínda non conec-
tada cos sentimentos.
Isabelle procede dunha familia aco-
modada, non se prostitúe por nece-
sidade  económica,  senón  porque
sente a necesidade visceral  de fa-
celo.  Tamén podería  ser  anoréxica
ou drogarse, calquera cousa que fo-
se secreta,  clandestina,  prohibida.
A adolescencia  é un período baldío

no que todo é posible. Existe unha
apertura cara ao mundo sen consi-
deracións morais. 

Como enfocou a prostitución ado-
lescente sen caer no sociolóxico?
Non tiven máis remedio que docu-
mentarme.  Houbo  moitos  cambios
desde  a  miña  adolescencia,  sobre
todo nos medios de comunicación.
Os móbiles e internet xogan un pa-
pel preponderante no descubrimen-
to da sexualidade. Falei con mem-
bros  da  brigada  de  menores,  con
outros  policías  especializados  nas
novas prostitucións e co psicanalis-
ta  Serge  Hefez,  que  se  dedica  a
adolescentes con problemas. Nece-
sitaba  material  para  confirmar  as
miñas hipóteses. Ao final, afasteime
de todo o anterior  para introducir
apostas ficticias. 

Como tratou as escenas sexuais?
A miña idea era que fosen realistas,
pero nunca  degradantes  nin  sórdi-
das.  Non  quería  realizar  un  xuízo
moral. É obvio que algúns clientes
teñen desviacións,  pero  ante  todo
quería ensinar como se adapta Isa-
belle aos gustos dos seus clientes. É
o  receptáculo  do  desexo  dos  de-
mais, pero ela descoñece o seu. Ta-
mén é máis cómodo para ela que os
demais  sintan  desexo  e  ela  non.
Non quixen embelecer a realidade,
pero é posible que Isabelle fágao. 

Por que escolleu a Marine Vacth?
Ocorreu moi  rápido, como me pa-
sou co actor de Na casa. De seguida
decateime de que era mellor traba-
llar cunha actriz algo maior que o
personaxe para conseguir  madurez
e distanciamento na interpretación.
Vira a Marine en Ma part du gâteau,
de Cédric  Klapisch.  Nada máis co-
ñecela, notei nela unha fraxilidade
tremenda  e,  á  vez,  moita  forza.
Volvín  sentir  o  mesmo  que  cando
filmei a pel e o rostro de Charlotte
Rampling en Baixo a area. Hai algo
máis detrás da súa aparencia física.
A súa beleza enmascara un miste-
rio, un segredo que esperta a curio-
sidade, as ganas de saber máis.

É o seu primeiro protagonista.

É un papel difícil. Traballamos moi-
to antes da rodaxe, lemos o guión
varias veces, ensaiamos cos outros
actores. Insistín en que participase
na  preparación,  na  selección  do
vestiario,  en  que  seguise  a  trans-
formación do guión. Debía fiarse de
min, saber onde ía. Ser modelo dá-
lle  moita  liberdade  co  seu  corpo,
utilízao como unha ferramenta. Non
ten o pudor doutras actrices. 

Nótase a complicidade de Marine
con Géraldine e Charlotte.
Sentín  que  había  unha especie  de
transmisión entre elas. Ambas em-
pezaron a actuar a unha idade moi
temperá e fixeron papeis moi com-
prometidos.  Sobre  todo  Charlotte,
que era  vista  como  a encarnación
das fantasías sexuais no cinema.

A película estrutúrase en torno ás
estacións e a catro cancións.
O  comportamento  de  Isabelle  fai
que a miren e ten repercusións na
súa contorna. Quería entrar no fil-
me mediante circunvolucións estru-
turadas  ao  redor  das  catro  esta-
cións, e que cada estación empeza-
se a través da ollada dun dos perso-
naxes. Tamén hai unha canción de
Françoise Hardy para cada estación.
Gústame debuxar un marco formal
dentro  do  que  gozo  de  liberdade
total. É a terceira vez que emprego
temas de Hardy tras usar Traüme en
Pingas de auga sobre pedras quen-
tes e  Message  personnel en  Oito
mulleres. As súas cancións gústan-
me porque reflicten o amor adoles-
cente: un amor desgraciado, desilu-
sionado, romántico. Pareceume in-
teresante  sincronizar  esta  versión
icónica cun retrato máis cru da ado-
lescencia.  

As escaleiras do metro, os corre-
dores  do  hotel...  Xoga coa reco-
rrencia dos decorados, os traxec-
tos de Isabelle cara aos clientes.
Do mesmo xeito que calquera expe-
riencia clandestina, convértese nun
ritual a través do vestiario, do de-
corado recorrente. É algo que mos-
trei noutros filmes meus, o desexo
que ten un personaxe de evadirse
da realidade.
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