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PREMIOS
a

Festival de Cannes 2018
Mellor Filme (Quincena Realizadores)
Festival de Sitges 2018
Mellor Película

SINOPSE
a

Anos 90. Vinte bailaríns reúnense pa-
ra ensaiar unha coreografía nun in-
ternado no corazón dun bosque. Des-
pois,  deciden festexalo cunha festa
ao redor  dunha gran fonte  de san-
gría. Segundo avanza a noite, a at-
mosfera vólvese eléctrica e unha es-
traña tolemia os atrapará. Seica fo-
ron  drogados,  pero  non  saben  por
quen  ou  por  que.  Será  unha  viaxe
hipnótica e brutal. 

NOTAS DO DIRECTOR

Por que?
Cando son intensos,  os praceres do
presente  permítennos  esquecernos
do vasto baleiro. As alegrías e as éx-
tases actúan como antídoto da nada.
O amor, a arte, a danza, a guerra ou
o deporte parecen xustificar o noso
breve paso pola Terra. E destas dis-
traccións,  a que máis feliz me fixo
sempre é a danza. Por iso pareceu-
me interesante  facer  unha  película
baseada  nunha  noticia  real  e  con
bailaríns  que  me  embeleixasen  co
seu talento.  Con este  proxecto po-
día,  unha vez máis,  representar na
pantalla  algúns  dos  meus  soños  e
pesadelos.
1996 foi  hai  nada. Aínda non había
móbiles nin internet, pero o mellor
da música moderna estaba xa aí. A
masacre  dos  adeptos  da  Orde  do
Templo Solar foi ocultada polas for-
zas escuras do estado. E había quen
soñaba  con  construír  unha  Europa
poderosa  e  pacífica  mentres  unha
guerra barbárica infestaba o seu in-
terior. As guerras xeran movementos,
a xente cambia, igual que as crenzas
e as formas de vivir. E por iso, aquilo
ao que chamamos Deus estará sem-
pre  ao lado da arma máis  letal.  O
que foi será.

Como?
Sempre me fascinaron as situacións
nas que de súpeto reinan o caos e a
anarquía, como as pelexas rueiras,
as sesións chamánicas alteradas con
psicotrópicos  ou as  festas  nas  que
os convidados se descontrolan polo
exceso de alcol.
Pásame o mesmo á hora de rodar. O
meu maior pracer é non levar nada
preparado nin escrito, para permi-
tir que as situacións se desenvolvan
ante os meus ollos como se fose un
documental. E cando xorde o  caos,
son feliz porque sei que xerará ima-
xes potentes, máis próximas á rea-
lidade que ao teatro.
Por iso, en troques dun guión, elixín
como base contar unha historia im-
pactante e perturbadora. Un corpo
de bailaríns reúnese para preparar
unha  actuación.  Tras  o  último en-
saio, estala o caos. Empezar cun es-
quema dunha soa páxina permitiu-
me captar momentos de verdade e
plasmar  en imaxes a  secuencia  de
acontecementos  de  forma  colecti-
va. A improvisación é esencial.
En canto ao baile, agás a primeira
escena que si que foi coreografada,
os bailaríns tiñan liberdade para ex-
presarse,  en moitas ocasións reve-
lando a súa desorde interna. En es-
tilos coma o vogue, o waacking ou o
krump, os bailaríns demostran a súa
destreza física cunha espontaneida-
de abraiante. Isto, con bailaríns tan
bos, é unha auténtica delicia.
As  escenas  rodáronse  cronoloxica-
mente para xerar un estado de con-
fianza xeralizada e un ánimo com-
petitivo  que  leva  aos  bailaríns  a
bailar de forma máis psicótica. 
Ao contrario que noutras represen-
tacións  máis  habituais  da  danza,
nas que cada paso está predetermi-
nado, tentei levar aos meus prota-
gonistas a simular estados de pose-
sión  coma  os  que  se  acadan  nos
transos dos rituais.
A pesar de que as drogas teñen rele-
vancia  na historia,  nesta ocasión  a

idea non era amosar os estados alte-
rados  de  conciencia  empregando
efectos visuais ou de son, senón ao
contrario,  centrarnos  no  punto  de
vista externo aos personaxes.
Outra  das normas foi rodar moi rá-
pido  e  en  secuencias  longas,  algo
que foi posible porque rodamos nun
único  decorado.  Puiden  completar
toda a gravación en dúas semanas en
febreiro de 2018. Ensaiaramos a es-
cena coreografada, e para as demais
secuencias  de  baile  permitímoslles
escoitar a música que escollramos.
Falar  de  danza  é  falar  de  música.
Para respectar a época en que ten
lugar a película, toda a música é an-
terior a mediados dos anos 90. Para
crear un estado emocional de proxi-
midade, tentamos elixir temas que o
público máis amplo recoñecese.

Quen?
Como a intención era facer un filme
centrado na expresión corporal, Ser-
ge Catoire e eu non buscamos acto-
res, senón que fomos a batallas de
krump e balls de voguing na rexión
de París,  e vimos moitos vídeos en
Internet. A presenza de certos baila-
ríns atraeu a outros e houbo grupos
que  responderon  positivamente  á
nosa proposta.
Tiven a  idea de chamar  á  lendaria
Sofia Boutella para ofrecerlle o pa-
pel de coreógrafa. Sabía que tiña a
forza e a tolemia precisas para in-
terpretar  a unha personaxe tan in-
tensa  e  polifacética.  Ela  recomen-
doume a Nina McNeely para encar-
garse da coreografía da película, e
vólvolle dar as grazas por esta ma-
rabillosa idea.
Nun tempo récord, demos cun cole-
xio abandonado en Vitry e consegui-
mos  os  dereitos  dos  temas  que  eu
soñara usar. Alimentada polas nosas
numerosas experiencias en colisións
incontroladas,  a  rodaxe  desenvol-
veuse  cunha  aura  de  deleite,  e  as
improvisacións  dos  bailaríns,  tanto
sobre  a  pista  como  nos  diálogos,
deixáronnos abraiados.

Luns 4: Zaniki · Gabriel Velázquez | Mércores 6: O capitán · Robert Schwentke


