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PREMIOS
a

Festival de Cannes 2018
Mellor Actor, Ópera Prima e FIPRESCI
(Un Certain Regard) 
Festival de San Sebastián 2018
Premio do Público á Mellor Película
Europea
Premios do Cinema Europeo 2018
Premio Discovery

SINOPSE
a

Lara,  de  15  anos,  naceu  sendo  un
neno e soña con converterse en bai-
larina. Co apoio do seu pai, lánzase
de cheo a esta procura interminable.
Pero o seu corpo non se dobrega  fa-
cilmente á disciplina que lle impón.

NOTAS DO DIRECTOR

Cando era  neno,  o  meu pai  quería
que  fose  boy  scout.  Cada  dúas  se-
manas levábanos alí a min e ao meu
irmán  a  que  xogásemos  con  outros
rapaces no barro ou fósemos de cám-
ping. Ambos o odiabamos. Nós prefe-
riamos  cantar  e  bailar  porque  así
sentiamos que nos expresabamos co-
mo realmente eramos. Podedes ima-
xinar o confuso que foi comprender
non moito despois que iso se vía co-
mo algo feminino, “para mozas”.
Eu era  un mozo,  así  que como me
podía gustar iso?
Así que finalmente deixei de facelo
porque non quería que risen de min.
Moitos anos despois, cando empecei
a estudar cinema, lin un artigo nun
xornal sobre unha moza. Naceu sen-
do  home,  pero  convencida  de  que
era unha muller de feito. Aínda que
o seu corpo bioloxicamente non esti-
vese  de acordo. A miña admiración
por ela foi inmediata.
Apaixóname poder  amosar  persona-
xes  coma  esta  valente  moza,  que
retou a unha sociedade onde xénero
e sexo estaban inevitablemente uni-
dos.
E aí comezou Girl. Na necesidade de
contar  algo  sobre  a  percepción do

xénero, sobre feminidade e mascu-
linidade. Pero máis importante aín-
da, sobre a loita interna dunha he-
roína  arriscando  a  súa  integridade
física por poder chegar a ser quen
soñaba. Alguén que elixe ser o seu
auténtico eu con só 15 anos, cando
outros tardan unha vida en logralo.

 ENTREVISTA AO DIRECTOR

Como  foi  o  ambiente  durante  a
rodaxe?
Rodamos dous meses,  no verán de
2017. Un dos maiores retos era en-
sinar todas as coreografías aos  bai-
laríns,  a  maioría  de  15  anos.  En-
saiaron durante os tres meses ante-
riores á rodaxe, e rodamos todas as
escenas de danza en 6 días. Queria-
mos  gravar  en  360º  no  estudo  de
danza, o que significaba que unha
parte do equipo tiña que estar es-
condida  detrás  dos  espellos,  men-
tres  que  os  intérpretes  tiñan  que
bailar todo o tempo.

Que pode dicirnos dos actores?
Sabiamos que sería difícil atopar a
alguén para o papel principal. Du-
rante as audicións co coreógrafo Si-
di Larbi Cherkaoui vimos a máis de
500 candidatos: nenas, nenos e mo-
zos  que  non  se  identificaban  con
ningún  xénero.  Non  atopabamos  á
persoa ideal, ata que Victor Polster
entrou na sala. Posuía todas as ca-
racterísticas  que  buscabamos:  era
un bailarín incrible,  moi  natural  e
elegante, e tiña 15 anos.  Girl é a
súa  primeira  experiencia  actoral.
Para  o  papel  do  pai  escollemos  a
Arieh Worthalter, un actor que em-
peza a ser coñecido. Durante a súa
audición conxunta, quedou patente
que existía química entre eles, que
saberían crear a relación dinámica
de pai e fillo que requiría o filme.

A cámara está o 90% do tempo mi-
rando a Lara.
Non era a intención mentres escri-
biamos o guión, no que o medo ao
corpo era un gran conflito.  Ao prin-

cipio, a idea era gravar máis o cor-
po, pero descubrimos a Victor,  que
era unha especie de Natalie Portman
en flamenco que trasladaba todo o
que pasaba no seu interior a través
da  súa  cara,  e  atraeunos.  Literal-
mente, atraeu a cámara máis preto
del e, a medida que decidimos ache-
garnos a el, descubrimos que  fun-
cionaba, pois creaba ese sentimento
de estar atrapado, de claustrofobia.

As  escenas  de  baile  dan  a  sensa-
ción  de  que  Lara  está  sempre  a
piques de caer.
O noso coreógrafo realmente conse-
guiu crear movementos que expresa-
ban o que había no guión. E Victor
aprendeu  unha  destreza  moi  difícil
nun par de meses, xa que as nenas
en ballet empezan con 6 ou 7 anos.
Aí  hai  unha  metáfora  de  tentar
adaptarse,  de  encaixar  nun  mundo
ao  que  outra  xente  non  cre  que
pertenzas. Sempre está nese limite. 

Cre  que  a  escena  final  será  moi
controvertida para o público? 
Dividirá  á  audiencia,  pero  era  ine-
vitable á hora de escribir esta pelí-
cula. Para nós, a esencia está reflec-
tida nese acto, en alguén que, lite-
ralmente, non pode soportar un cor-
po  que  sempre  se  lle  dixo  que  é
masculino.  Escribímola  como  unha
metáfora e, para min, funciona moi
ben nesta experiencia física. Levas á
audiencia toda a visceralidade diso.

Buscaba romper algún tabú con es-
ta película? 
Para min, a forza no cinema é a em-
patía. É amosar algo: un personaxe,
un sentimento ou unha situación que
talvez como público non vises ao teu
ao redor ou non sentises; e que le-
ves  algo  desa  experiencia  contigo.
Así que, se esta película pode estar
no centro do debate, creo que é un
éxito e iso é algo interesante. Esta-
mos a representar a unha moza du-
nha comunidade que está a gañar vi-
sibilidade, pero que aínda non está
totalmente representada.
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