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Sophia Antípolis é un parque tecnoló-
xico  na  Riviera  francesa,  un  lugar 
onde os soños se farán realidade. Pe-
ro o medo e a desesperación axexan 
baixo a superficie, agóchase un es-
curo segredo. Nas profundidades do 
parque, baixo un sol enganoso, cinco 
persoas trazan a inquietante historia 
dunha muller chamada Sophia.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Sophia  Antipolis evoca  un  lugar 
moi  preciso,  e  simultaneamente, 
algo moito máis vasto.
O que me atrae non é tanto a cidade 
como os ecos poéticos e o imaxinario 
que  a  acompaña.  Sophia  Antípolis 
lembra o arcaico, como se fose unha 
especie  de  cidade  mítica  grega, 
unha civilización perdida.  Elixir  co-
mo decorado un lugar con ese nome 
tamén propiciaba xogos de palabras 
con “anti-polis”: anti-cidade e mes-
mo anti-policía, porque o filme con-
ta, entre outras cousas, a historia de 
dous axentes de seguridade.

Quería botar luz sobre o anónimo?
A iña  intención  é  darlle  ás  cousas 
feas, anónimas e periféricas un gran 
valor,  ennobrecelas,  transformalas 
en personaxes míticos, simbólicos. O 
mesmo  sucede  coa  paisaxe:  quería 
convertela  en decorados  saídos  du-
nha traxedia grega.

A fita flirtea co non narrativo.
Interésame máis mostrar  o encanto 
de certas persoas, o misterio estraño 
de certos  lugares,  que contar unha 
historia como se lle conta a un neno 
antes de durmir. Tiña ganas de mos-
trar cousas moi crúas, pero relacio-
nadas  entre si.  Quería mostrar  que 
todas esas persoas non só teñen en 
común unha cidade, senón tamén a 
procura  dunha  comunidade.  Están

tan sós e perdidos no mundo actual 
que ás veces poden equivocarse de 
comunidade e de loita. A pouco que 
un  non  teña  moita  formación  nin 
educación moral, non resulta difícil 
converterse en fascista. Ou deixarse 
atrapar por unha seita, ou por per-
soas abusivas.

Algunha inspiración particular?
Gústame a  novela  de  Faulkner  As 
palmeiras  salvaxes,  que  se  divide 
en dúas partes, alternando, capítu-
lo tras capítulo, dúas historias que 
non  teñen  nada  que  ver  entre  si. 
Quería facer unha película construí-
da  en  dúas  partes  independentes, 
cuxos  personaxes  non  se  cruzan, 
pero que se comunican por ligazóns 
misteriosas.  Ao  final,  estas  dúas 
partes resoarán cunha terceira his-
toria,  máis curta,  que serve  como 
prólogo, e reaparece na última par-
te da película.

Os  espazos  simbolizan  o  baleiro 
contemporáneo. 
Elixín Sophia Antípolis porque, como 
Os Ánxeles, é unha cidade que non 
está feita para os peóns. Todos van 
en coche, todo é grande de máis, 
con arquitectura fascista que lem-
bra a cando se quería impresionar 
coa  grandeza  das  catedrais  para 
que a xente se  sentise  pequena e 
sometida. Son lugares baleiros que 
non se senten a unha escala huma-
na, e isto queda aínda máis mani-
festo se pensamos na necesidade de 
conectar  cos  demais.  Ao  mesmo 
tempo, o espazo está cheo de sol. 
Encántame a  contradición  entre  o 
inhumano, a frialdade, e que todo 
estea bañado polo sol, o clixé das 
postais da Costa Azul de que todo o 
mundo vive con alegría, que a xu-
ventude eterna existe, que todo é 
lecer e xogo.

A película é a un tempo hiperrea-
lista e como unha especie de soño 
esperto, un pouco volátil.
Cando un home hipnotizado se con-
verte na película nunha barra de fe-

rro,  resulta  delirante,  irreal.  Pero 
todo iso é certo: pedín a un hipno-
tizador de verdade que o fixese. Non 
é  preciso,  como  no  cinema ameri-
cano,  recorrer  a  trucos  ou  efectos 
estilísticos: ás veces, o real adopta 
dimensións moi estrañas. Os encon-
tros entre imaxes inesperadas poden 
producir  tamén unha impresión  su-
rrealista. E tento sacar do real e do 
aburrido,  por  exemplo  das  oficinas 
baleiras, toda a poesía estraña que 
poida haber. Porque o que me inte-
resa non é tanto o mundo do traba-
llo  de  servizos,  senón  a  seguinte 
cuestión: que pasaría se atopásemos 
o corpo sen vida dunha moza nunha 
oficina baleira?

Algunha anécdota sobre a prepara-
ción ou a rodaxe?
Tanto para escribir as escenas como 
para recrutar  aos  actores,  necesito 
profundar nos círculos dos que quero 
falar.  Así  que finxín ser o asistente 
dun gran cirurxián plástico para pre-
parar as escenas da clínica de cirur-
xía estética. Vin a moitas mozas que 
viñan para operacións de peito, foi 
interesante descubrir a estraña rela-
ción  cos  estándares  de  beleza  ac-
tuais.  Logo,  para  inventar  o  grupo 
esotérico da primeira parte da pelí-
cula,  metinme  seis  meses  nas  tes-
temuñas de Jehová, para recompilar 
cousas sobre as súas imaxinaría e a 
súa forma de falar, e logo na Igrexa 
da Ciencioloxía.  E para escribir so-
bre a milicia da segunda parte, pasei 
tempo con xente que practica o “sis-
tema kalah”, un deporte de autode-
fensa baseado no Krav Maga.

Que  valores  quere  transmitir  co 
seu cinema?
Non trato de transmitir valores! Dei-
xo ao espectador libre de xulgar se-
gundo o seu propio sistema de cren-
zas. Tratei de non colocarme nunha 
posición  moral  fronte  aos  persona-
xes.  Podo recoñecerme nestas  per-
soas perdidas que deambulan por un 
mundo que non lles dá respostas.
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