
X44 de marzo de 2020 

Sinónimos

Synonymes. Francia, 2019. Cor, 123 min. Drama, comedia |  Dirección: Nadav Lapid | Guión: Nadav Lapid, Haim 
Lapid  |  Fotografía: Shai  Goldman  |  Elenco: Tom Mercier  (Yoav),  Quentin  Dolmaire  (Émile),  Louise  Chevillotte 
(Caroline), Uria Hayik (Yaron), Olivier Loustau (Michel) | Produción: SBS Films, arte France Cinéma, Pie Films

PREMIOS
a

Festival de Cannes 2019
Mellor Dirección – Un Certain Regard, 
Premio FIPRESCI
Festial de Sevilla 2019
Mellor Dirección

SINOPSE

Nada máis chegar a París, Yoav que-
da espido, sen posesións nin identi-
dade.  Yoav  buscará  a  súa  propia 
identidade enfrontándose aos  desa-
fíos  de  empezar  de  cero  nun  novo 
país,  renegando de  Israel  e  do  he-
breo, mentres establece unha intri-
cada e sensual relación cunha pare-
lla de benefactores. A cinta baséase 
nas  experiencias  do  director  cando 
viviu de mozo na capital francesa.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Yoav semella máis un concepto que 
un personaxe, unha figura arroxada 
a un universo beckettiano.
É certo no sentido de que adopta un 
programa existencial a partir dunha 
idea que levará ao extremo. De fei-
to,  experimenta  unha  transforma-
ción en todos  os  aspectos,  mental, 
físico e intelectual;  e no seu día a 
día, iso equivale a percorrer as rúas 
de París murmurando sinónimos. Dito 
isto, creo que como director, o que 
me fascina  é  crear  un  cinema que 
sexa, ao mesmo tempo, físico e cru, 
concreto  e  brutal,  que  reactive  as 
ideas, semente o caos, e evite que 
un concepto se atope con outro con-
cepto.

En comparación coa parella france-
sa que o acolle, Yoav é moi físico. 
O seu corpo expresa a rabia.
Sen dúbida, sofre estrés postraumá-
tico, pero o trauma non vén dun fei-
to concreto.  Algunhas cousas teñen 
que ver co servizo militar; pero é a 
vida como israelí a que lle causou o 
trauma,  polo  que  tenta  desfacerse 
do seu pasado. Pero a súa identidade 
está ancorada ao seu corpo,  e néga-

se a desaparecer, por moito que se 
maltrate.  Penso  que  Yoav  é  unha 
especie de racho ambulante porque 
se odia a si mesmo.

Tiña esta idea en mente desde o 
principio?  
Esta idea corresponde á miña expe-
riencia persoal  de hai 17 anos.  En 
liñas xerais, cada escena da pelícu-
la ocorreu de verdade. Hai un ele-
mento narrativo moi primitivo, sen 
moitos xiros; é a historia dun tipo 
que chega, vive a súa vida e vaise. 
A miña principal motivación é cap-
tar  unha verdade a través de mo-
mentos,  non  facer  autoficción.  A 
complexidade da película reside en 
que  case  todos  os  momentos  e 
acontecementos son contraditorios. 

Que lle levou a elixir un enfoque 
visual tan particular: branco e ar-
quitectónico,  con  variacións  de 
ángulos e de distancia?
A idea era transmitir a verdade do 
momento. Neste sentido, é unha es-
pecie  de  formalismo cru  e  espido 
que  usa  todos  os  medios  dispoñi-
bles: o son, os decorados, o vestia-
rio,  a cámara. Creo que a cámara 
non debería permanecer emocional-
mente obxectiva. É dicir: como po-
de ser que o personaxe estea axita-
do e a cámara se manteña fixa? Por 
iso, tamén aparece en escena o cor-
po do director de fotografía, porque 
para min, os sentimentos pasan po-
la súa man que suxeita a cámara, e 
vense na pantalla. Hai unha diversi-
dade visual que sempre tenta adhe-
rirse ao que ocorre nas escenas, ou 
de ofrecer o punto de vista oposto 
ao que ocorre.

A primeira parte é máis teatral, e 
a segunda ten máis acción.
Creo que  a  primeira  parte  ten un 
ton máis ou menos constante, pero 
logo Yoav  comprende que estivo a 
fuxir  dos  seus  demos  israelís  para 
achar os demos franceses, e a partir 
dese momento a acción faise máis 
rápida.

O erotismo ten moito peso.
Cando  penso  no  desexo  guíame  a 
idea de que todos temos un corpo. 
Trato de crear filmes nos que a mor-
te estea tan presente como o sexo, 
a cada pouco. Trátase de ter presen-
te que somos animais sexuais.

Como foi filmar as rúas de París?
Foi raro volver aos lugares da miña 
mocidade,  pero  agora rodeado dun 
equipo de 50 persoas para a rodaxe. 
Decateime  de  que  a  forma  de  re-
presentar París ía ser unha das cla-
ves do filme. Non tiña sentido vol-
ver ao París de Godard ou de Léos 
Carax. A miña idea era presentar o 
punto de vista dun estranxeiro que 
observa  a cultura francesa.  Por iso 
volvo aos lugares arquetípicos; é co-
mo unha postal turística, pero desde 
unha perspectiva curiosa.

Outra das audacias de Sinónimos é 
elixir  como  protagonista  absoluto 
ao debutante Tom Mercier.
Tom non tiña ningunha experiencia. 
Cando o probamos, era a súa primei-
ra vez fronte a unha cámara. O seu 
traballo no casting foi tan memora-
ble, tan único, que non tiña ningu-
nha dúbida de que sería o Yoav per-
fecto. O seu background era moi es-
traño:  foi  campión xuvenil  de judo 
e, cando todos lle dicían que tiña fu-
turo olímpico, decidiu ser bailarín. É 
alguén  moi  sensible,  libre,  sexual, 
naïf e obsesivo á vez. Estudou ao de-
talle  cada  palabra,  cada  xesto.  Ao 
mesmo tempo, non tiña límites á ho-
ra de espirse ou de probar algo no-
vo. Sempre estivo disposto a todo.

Non foi estraño conseguir apoio do 
Ministerio de Cultura israelí?
Alguén que coñece como se  mane-
xan  estes  organismos  aconselloume 
facer unha presentación onde a pelí-
cula  aparecese  como  patriótica:  a 
historia dun soldado con estrés pos-
traumático que foxe a Francia pero 
finalmente comprende que non hai 
mellor lugar que o fogar. E non era 
falso, o filme pode verse así tamén!
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