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Mellor Maquillaxe e Perruquería

SINOPSE
a

Un mozo coa cara magullada é des-
cuberto nun aeroporto. Di chamarse
Adrien Legrand, un neno que desa-
parecera hai 10 anos. Para o seu pai,
Vincent, isto supón o final dun longo
pesadelo, e lévao a casa. Tras o re-
greso de Adrien, comezan a ter lugar
unha  serie  de  crueis  asasinatos  na
zona.

ENTREVISTA Á DIRECTORA

Como tomou forma  Titane ao es-
cribir o guión?
Tiven  a  impresión  de que tiña  ante
min un crebacabezas moi complexo,
cunha  materia  densa  que  pedía  a
berros unha simplificación. Pero de-
bía  ter  coidado  ou  me  arriscaba  a
perder  o  significado  existencial  que
quería darlle. Foi un verdadeiro exer-
cicio de equilibrista. Para darlle a Ti-
tane a súa forma definitiva, centreime
no  personaxe  de  Vincent  e  na  súa
fantasía: a idea de que podes servirte
dunha mentira para dar vida ao amor
e á humanidade.  Quería facer  unha
película que inicialmente puidese pa-
recer  “desagradable”  pola  súa  vio-
lencia, pero despois sentímonos pro-
fundamente apegados aos persona-
xes e, por último, percibimos o filme
como unha historia de amor. Ou me-
llor  dito,  unha historia sobre o “na-
cemento do amor” porque aquí todo
é cuestión de elección.

Como elixiu á actriz que interpreta
a Alexia?
Sabía  que tiña que  ser unha  desco-

ñecida, alguén sobre a que o públi-
co non puidese proxectar ningunha
expectativa,  alguén  a  quen  visen
transformarse  sen  ser  conscientes
do artificio;  así que entrevistei  mu-
lleres  novas  non profesionais.  Tiña
en mente certo físico andróxino, cu-
nha  cara  que cambiase  co  ángulo
da toma.  Sabía  que a  elixida  tería
moito traballo por diante. Cando vin
por primeira vez a Agathe nunha se-
sión de casting, impactoume. Tiña o
físico perfecto e un rostro fascinan-
te, pero tamén tiña presenza. Apo-
derábase da pantalla.
a

E no caso de Vincent?
Escribín  o  papel  para  Vincent  Lin-
don. Coñecémonos desde hai moito
tempo. Quería filmalo e mostrarlle a
todo o mundo como o vexo. O seu
personaxe esixía un abano de emo-
cións que só el é quen de ofrecer:
aterrador e vulnerable á vez, infantil
e  escuro,  humano  pero  monstruo-
so... Para prepararse para o papel,
fixo  moitas  pesas  durante  un ano.
Quería que fose forte como un boi,
que nos lembrase o musculado que
estaba Harvey Keitel en Tenente co-
rrupto  de  Ferrara.  Levámonos  moi
ben durante a rodaxe e síntome moi
satisfeita. Foi excepcionalmente xe-
neroso, creo que me deu algo que
el  mesmo  estaba  a  buscar  nesta
etapa da súa carreira.
a

Pódenos contar algo dos numero-
sos efectos especiais que hai?
O máis complexo foron as próteses
que  Agathe  tiña  que  usar.  Pasaba
moitas horas para pór a maquillaxe.
Foi esgotador para ela e estresante
para nós, xa que cada retoque leva
o seu tempo. É curioso, levo usando
próteses desde a miña curta Junior
e cada vez dígome a  min mesma:
“Nunca  máis!  É  moito  traballo!”.
Pero volvo usalas na miña seguinte
película!  Para os actores,  as próte-

ses  son  un  apoio,  e  resultan  moi
orgánicas na pantalla.
a

Que tal  foi  a  relación co director
de fotografía, Ruben Impens?
Titane ten que ver co metal e o lume,
así  que a dicotomía frío/calor debía
estar  sempre presente.  Ruben e eu
queriamos profundar nese contraste.
Estabamos constantemente rozando
o límite,  se dabamos un paso máis
podiamos  caer  na  caricatura.  Tiña-
mos que levar ao límite a dualidade
sombra/luz pero sen perdernos nu-
nha ultra-estilización que succionaría
o sangue dos personaxes e a acción.
Centrámonos  máis  en  referencias
pictóricas que  cinematográficas, en
particular nos cadros de Caravaggio
e  na  serie  O imperio  das  luces de
Magritte.  Quería  que  a  luz  brotase
das sombras da mesma forma que a
emoción  brota  despois  dun  shock
inicial.  Tamén  quería  moitas  cores,
para romper coa escuridade da his-
toria. Nas numerosas escenas de es-
pidos, que quería que fosen o menos
sexualizadas posible, o noso traballo
coa cor permitiu achegar á pel novas
texturas,  significados  e  emocións,
reinventándoa en cada ocasión.
a

Para a música, volveu contar con
Jim Williams. Que lle pediu?
Pedinlle  que  usase  percusións  e
campás. Insistín nas campás, porque
quería  música  que  soase  metálica
sen deixar de ser melódica. Do mes-
mo xeito que con Cru, quería un te-
ma recorrente que resultase memo-
rable e que variase ao compás das
traxectorias dos meus personaxes: a
música  tamén  debía  fluctuar,  hibri-
dar,  transformarse.  Despois  entran
as voces, que achegan unha dimen-
sión  litúrxica  á  película.  Pedinlle  a
Jim que traballase para xerar un im-
pulso cara  ao sacro.  A súa música
tamén debía  ser  como refachos de
luz nas sombras.
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