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SINOPSE
a

Léo ten 22 anos e vive vendendo o 
seu corpo na rúa. Os clientes van e 
veñen, e el atópase buscando afecto 
en calquera lugar onde poida obtelo. 
Non sabe que lle deparará o futuro.

ENTREVISTA CO DIRECTOR

Por que decidiu contar unha  histo-
ria sobre o mundo da prostitución 
masculina?
Non  partín  dun  mundo,  senón  dun 
personaxe.  Mentres  colaboraba  cu-
nha  asociación,  reparei  nun  mozo 
que paseaba polas rúas de encontro 
en encontro. A incerteza que me xe-
raba ese mozo foi o detonante do fil-
me. Imaxineime a alguén marxinal, 
fóra  das  normas  sociais,  rexeitado. 
Cismaba  sobre  a  súa  soidade  e  o 
abandono afectivo que podería sen-
tir.  Iso  levoume  a  pensar  que  este 
mozo buscaba o amor por medio da 
prostitución.  Empecei  a  investigar 
sobre a prostitución de rúa, que in-
cumbe á precariedade, e reparei no 
pouco representada que está. Intere-
sábame como o corpo que sufriu  a 
dureza das rúas pode chegar a ser un 
obxecto de desexo.

Non coñecemos nunca o pasado de 
Léo. Por que?
A película non é unha análise socio-
lóxica. Moitas películas ou documen-
tais  exploran como se  chega  a  ese 
punto.  O  meu  filme,  pola  contra, 
busca  vivir  co  personaxe,  reflectir 
unha experiencia case sensorial para 
amosar a violencia da exclusión. 

Contactou con traballadores do se-
xo antes da rodaxe?
Si. Fixen moita investigación previa, 
mesmo fun  ao  bosque  de  Boulogne 
para coñecer aos mozos que traba-
llaban alí, impactoume moitísimo. É 
unha película moi ben documentada, 
pero o protagonista segue sendo un 
personaxe de ficción. O máis autén-
tico son as sensacións que transmite, 
a proximidade entre os traballadores

Algunha inspiración?
Bebín moito do personaxe principal 
de  Flesh, o filme de Paul Morrisey 
sobre un pai de familia que se de-
dica á prostitución. Tamén me gusta 
moito o personaxe de  Rosetta, dos 
irmáns Dardenne. E pedinlle a Félix 
que vise  A lenda do indomable con 
Paul Newman, porque o protagonis-
ta parece que non vai durar moito 
no mundo, pero o seu corazón aca-
ba impóndose. Gústame comparar o 
filme co mundo do boxeo: están os 
que pegan e os que encaixan os gol-
pes. Ahd golpea e Léo encaixa.  

Até  onde  quería  representar  ou 
non a sexualidade?
A idea era mostrar as situacións ás 
que  teñen  que  enfrontarse  estes 
mozos no seu día a día: ás veces, 
amables; outras, mecánicas; tamén 
mesmo crúas e violentas. Aínda así, 
non  o  reflectimos  todo.  Non  tería 
sentido obvialo,  sería como un fil-
me sobre un panadeiro onde non o 
vemos facer pan. A sexualidade di-
nos  tamén  moitas  cousas  sobre  o 
personaxe: a súa dozura, a preocu-
pación  polos  demais  e  ás  veces  a 
súa  inconsciencia  total.  Sauvage 
non é unha película erótica, así que 
tentei fuxir do espectacular. Os ac-
tores tiñan moitas dúbidas, pero a 
súa  preocupación  esfumouse  ense-
guida  porque  entenderon  que  non 
me interesaban os seus corpos, se-
nón como traballaban con eles.

Félix Maritaud leva literalmente a 
película sobre os seus ombreiros.
Si,  especialmente  porque  era  moi 
complicado, é un papel no que fala 
pouco. É todo os movementos e os 
xestos. El traballara en  120 pulsa-
cións por minuto, pero o filme aín-
da estaba a montarse eu non o vira 
cando realicei o casting. Faláronme 
del e atopámonos. A nosa complici-
dade foi inmediata. O que máis me 
impresionou del é que non ten me-
do  de  nada.  Pode  facer  calquera 
cousa,  perderse  por  completo  no 

personaxe. Félix é un actor con moi-
to instinto; no set lánzase á escena, 
mentres que eu son coidadoso, vou 
lento, vacilo... Con todo, aínda que 
tomamos  camiños  diferentes,  sem-
pre  seguimos  a  mesma  dirección. 
Doutra  banda,  nunca  imaxinara  o 
personaxe de Léo nun corpo coma o 
de Félix, eu en realidade buscaba a 
alguén fráxil.  Por iso é interesante 
amosar esa forza viril no corpo e esa 
fraxilidade  na  interpretación  mati-
zando tantos aspectos do personaxe. 

A  súa  dirección  é  heteroxénea, 
combinando  escenas  realistas  con 
outras máis teatrais...
Quería unha forma de primitividade, 
de instinto que prevalecese en todo 
momento. Traballei con Jacques Gi-
rault  porque  estaba  impresionado 
polo seu preciso traballo cámara en 
man,  unha  linguaxe  que  escollera 
para  toda a película.  Rodamos cun 
equipo pequeno. Quería que tivése-
mos completa liberdade para rodar 
as tomas en todos os ángulos. Tiña-
mos  que  sentir  que  a  cámara  era 
parte  da banda.  Para  que a  imaxe 
fose precisa, queriamos que fose or-
gánica, mesmo áspera ás veces. Con 
todo, o guión xa era realmente pre-
ciso, houbo moi pouca improvisación 
na rodaxe. Quería que os actores di-
xesen as súas liñas sen modificalas. 
Preocupábame  lograr  conciliar  ese 
nivel de meticulosidade nos marcos 
con estalidos de enerxía lixeiramen-
te fóra de control, e coa miña von-
tade de filmar accidentes,  cambios 
repentinos  e  os  impulsos  dos  acto-
res.

É un filme pesimista ou realista?
Non podía ter un final feliz onde o 
protagonista é rescatado por un ho-
me maior.  Pero  non creo que  sexa 
pesimista. Simplemente explica que 
non  hai  respostas  simples  a  situa-
cións complexas.  Léo vende moitas 
cousas, pero nunca vende a capaci-
dade de tomar as súas propias deci-
sións.

A programación do Cineclube PF regresará despois do Magosto


