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         I                    Os miserables

Les misérables. Francia, 2019 Cor, 102 min. Thriller | Dirección: Ladj Ly | Guión: Ladj Ly, Giordano Gederlini, Alexis
Manenti  |  Fotografía: Julien Poupard |  Intérpretes: Damien Bonnard (Stéphane),  Alexis  Manenti  (Chris),  Djibril
Zonga (Gwada), Jeanne Balibar (comisaria), Steve Tientcheu (Alcalde) | Produción: Lily Films, Rectangle Productions
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a

Festival de Cannes 2019
Premio do Xurado (ex-aequo)

SINOPSE
a

Stéphane acaba de unirse á Brigada
de  Loita  contra  a  Delincuencia  de
Montfermeil, un suburbio ao leste de
París. Alí coñece aos seus novos com-
pañeiros, Chris e Gwada, dous axen-
tes  con  experiencia  nas  enormes
tensións que existen entre os distin-
tos grupos organizados polo control
do barrio. 

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Tras  15 anos  traballando  no  cine,
desde que se uniu con 17 anos ao
colectivo  Kourtrajmé, Os  misera-
bles é a súa primeira longametraxe
producida de forma clásica. É a cul-
minación da súa carreira previa?
Espero que sexa máis ben un punto
de partida que un punto final. Pero é
certo que neste filme falo da miña
vida, as miñas experiencias e as da
miña familia. Todo se basea en feitos
reais:  a  alegría  da  vitoria  no  Mun-
dial,  a  chegada do novo policía  ao
barrio, o dron, e mesmo o león rou-
bado  e  os  xitanos.  Durante  cinco
anos  filmei  todo  o  que  sucedía  no
meu barrio, sobre todo aos policías.
En canto aparecían, collía a cámara
e filmaba, e un día gravei un autén-
tico abuso policial. Quería mostrar a
incrible  diversidade  que  existe  nos
suburbios. Sigo vivindo alí. É a miña
vida e encántame rodar alí. É o meu
estudio de cinema!

O título fai referencia ao libro de
Victor Hugo, e o filme comeza coas
bandeiras  francesas  tras  gañar  o
Mundial. Quería facer unha película
non  só  sobre  os  suburbios,  senón
tamén sobre Francia?
Son francés. Ás veces dinnos que non
o somos, pero sempre nos sentimos
franceses.  Son un pouco maior  que
os personaxes do filme, e o 12 de xu-

llo de 1998 marcoume para sempre.
Tiña 18 anos e foi máxico! O fútbol
logrou  unirnos:  non  había  cor  de
pel, nin clases sociais, todos eramos
franceses.  Volvémolo  sentir  no  úl-
timo Mundial, como se o fútbol fose
o único que nos unise. A película co-
meza  con  esta  victoria,  antes  de
volver á realidade máis sombría da
vida  cotiá,  onde  cada  persoa  vive
segundo a súa cor da pel, a súa re-
lixión e a súa clase social.

Retrata  a  todos  os  protagonistas
sen prexuízos ou tabús.
A realidade sempre é complexa. Vi-
vimos nun mundo no que resulta di-
fícil facer xuízos rápidos. Os barrios
son polvoreiras, hai clans, as cousas
van de mal en peor, e a pesar diso
xente de 30 nacionalidades distintas
tentamos convivir e evitar que as si-
tuacións estalen. Iso o que mostro
na película: as concesións que face-
mos  todos  os  días  para  sobrevivir.
Tamén as dos policías: do contrario
sería  un  estado  de  guerra  perma-
nente.

Denuncia implicitamente un siste-
ma  no  que  todos  rematan  sendo
vítimas, residentes e policías.
Exacto, e a responsabilidade recae
nos políticos. Como van resolver os
nosos  problemas se  non nos  coñe-
cen nin saben como vivimos?

A súa  maneira  de  dirixir  vai  ao
contraxeito: evita o estilo de mon-
taxe  dos  vídeos  promocionais,  a
música  estereotípica  de  hip hop.
Quería  que  a  narración  e  as  es-
cenas falasen por si mesmas?
Quería que os primeiros 40 minutos
do filme fosen unha inmersión pací-
fica no barrio. Primeiro quería levar
ao público ao meu mundo, antes de
entrar en acción. É como se estive-
ses  de  paseo,  familiarizándote  cos
personaxes e co tecido social do ba-
rrio. De feito, a música é máis elec-
tro que hip hop. Quería evitar todos
os clixés predicibles dos suburbios,
mesmo a forma de falar.

Falemos dos actores. Damien Bon-
nard é o máis coñecido e interpre-
ta a Stéphane, o novato.
Non  o  coñecía  de  nada.  Alexis  xa
traballara con el e díxome que tiña
que  coñecelo.  Organicei  un  encon-
tro, e Damien parecía doutro plane-
ta, igual que na película. Nunca es-
tivera  nos  suburbios,  estaba  en
shock!  Vese  na  pantalla,  crava  ao
personaxe e resulta conmovedor. 

Alexis Manenti é Chris, o desagra-
dable policía racista.
Coñézoo  hai  moito  tempo,  é  parte
da  cuadrilla  de  Kourtrajmé.  O  seu
papel non é nada doado: Chris é un
cretino  absoluto,  pero  quédalle  un
chisco de humanidade que tratamos
de  amosar.  Alexis  consegue  que  o
público acabe encariñándose con el.

De onde vén Djebril Zonga?
É  un  colega  de  Clichy-sous-Bois.
Cando soubo que tiña problemas pa-
ra atopar quen fixese de Gwada (en
Francia, agás Omar Sy ou Jacky Ido,
os  actores  negros  pódense  contar
cos dedos da man),  chamoume. Eu
non sabía que era actor, e ademais
era guapo de máis.  Fíxenlle o  cas-
ting sen demasiadas expectativas e
foi xenial.

Como foi traballar con Julien Pou-
pard como director de fotografía?
Entendeu enseguida o meu mundo, a
forma en que quería filmar. Eu fora
o operador de cámara nas miñas pe-
lículas previas, e ao principio sentía-
me un pouco frustrado. Pero Julien é
tan bo e entendeuno todo tan ben,
que sentíame como se fose eu quen
filmaba! Julien fixo un traballo ma-
rabilloso.  Ademais  de  talentoso,  é
adorable... Estou feliz de coñecelo.

Que  hai  da  montaxe?  Tiña  moito
material?
Moito,  tiñamos unhas  100 horas  de
película. Flora Volpière é unha gran-
dísima montadora, leva 20 anos tra-
ballado con Kourtrajmé. É unha kil-
ler, alguén moi especial.
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