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Liz,  de  15 anos,  é aceptada nunha
das escolas de esquí máis prestixio-
sas de toda Francia, nunha aldea illa-
da dos Alpes, onde deberá vivir afas-
tada de familia  e  amigos.  Liz  com-
pensa a  falta  de  experiencia  cunha
rebeldía innata que chama a atención
de Fred, un ex campión que decide
acollela  baixo  o  seu  manto  para
adestrala de forma estrita e levala ao
máis alto do podio. Pronto, empeza-
rá  para  ela  unha  dura  carreira  que
porá ao límite a súa capacidade físi-
ca e emocional. 

ENTREVISTA Á DIRECTORA

Cal é o elemento autobiográfico en
Slalom?
Dediqueime ao deporte de alto nivel
e sufrín algunhas formas de violencia
e control na adolescencia, polo que
sentía unha gran necesidade de falar
diso. Había algo terapéutico na escri-
tura da película. Despois, elixín o es-
quí e a montaña porque eu crecín en
Val d'Isère e atraíanme os deportes
de táboa. Tamén penso que a mon-
taña  se  retratou  pouco  e  prefería
contar  esta  historia  nese  contexto
máis que nun ximnasio ou nunha pis-
cina.

Como construíu o guión?
O personaxe de Liz é o fío condutor.
Tiña na cabeza a esta moza de 15
anos, un pouco teimuda, que busca
adrenalina.  Tamén  está  un  pouco
abandonada pero ten certa madurez
pois vive soa. O importante é que vai
por un camiño de resiliencia.  Canto
máis avanzaba na escritura, máis in-
tensificaba a historia da súa relación 

co adestrador. Interesábame a con-
frontación entre o adulto e a adoles-
cente. 
a

Como  explorou  a  zona  gris  do
control progresivo?
Era esencial non facer un relato ma-
niqueo  e  caricaturesco  porque  eu
non quería limitarme a debuxar o re-
trato  dunha vítima e  dun  verdugo.
Fred  non  é  un  abusador  en  serie,
non é un tipo que sempre se rodea
de  nenas.  É  un  home normal  que
quere facer as cousas ben pero que
tropezará  porque  el  mesmo  está
atrapado na trampa do sistema de-
portivo,  na  frustración  que  pode
provocar a competición, nas espe-
ranzas que pon en Liz: todo isto su-
pérao e impídelle ver os límites. Non
quería que Liz fose só unha vítima,
tamén quería mostrar que ás veces
na  adolescencia  facemos  cousas
que non son correctas,  que pode-
mos emitir sinais que son malinter-
pretadas, aínda que o adulto debe
marcar os límites e é aí onde Fred
falla.  Era  importante  contar  unha
historia moi matizada e mostrar to-
das  as  ambivalencias  e  ambigüi-
dades que motivan os personaxes.
a

Como rodou o esquí de alto nivel?
Quería filmar desde o punto de vis-
ta de Liz, que a cámara estivese pe-
gada a ela para que fose un relato
íntimo,  unha viaxe  sensorial  e  non
un que xulgue aos personaxes e te-
ña moita perspectiva.  Gravei  o es-
quí  da mesma forma que as esce-
nas de sexo, cunha cámara que vai
buscar  a  emoción  e  a  sensación,
non unha cámara factual nun plano
moi longo que detalla a acción.
A  rodaxe  foi  complicada.  Ía  moito
frío e era moi fatigante. Pero había
planos  de  montaña  que  eran  para
min importantes. Como tiña pouco
tempo, moito facíase na noite e en
situacións emocionalmente intensas

Tiña catro, cinco semanas, non máis.
E sabía que eses planos nos axuda-
rían  a  respirar  un pouco.  De modo
que  aproveitabamos  para  facelos
cando se podía. 
a

A composición  de  cores  ten que
ver coas emocións?
Foi moi importante a cor. Xeralmente
teño  a  impresión  de  que  as  cores
poden  impactar  na  psicoloxía  dos
espectadores.  Por  iso  na  película
tratei de pór toques de vermello até
que chega o clímax. Ao comezo, o
vermello quizais non o ve moito, son
pinceladas,  como un pequeno sinal
que  cada  vez  vai  crecendo,  vaise
volvendo máis forte, por exemplo no
vestiario Liz. Quería un cambio gra-
dual e xordo, que non se notase. 
a

Que  mensaxe  desexa  enviar  ao
abordar o tema de abusos no de-
porte de alto nivel?
Eu empecei a escribir  a película en
2014, cando entrei  no obradoiro de
guión de La Fémis, así que foi antes
do #MeToo e dos últimos casos que
houbo no deporte. Pero eu sabía que
iso  existía  porque  estiven  bastante
tempo  nese  mundo cando era  moi
nova. E cando evolucionas nese am-
biente, todo o mundo sabe que iso
existe.  Esas  cousas  sábense  pero
non se din. Eu tiña a miña experien-
cia persoal e tamén escoitei moitos
testemuños próximos cando estaba
nese  mundo,  que  volvín  investigar
falando con atletas novas e cos seus
pais. Cando escribía a película, esta-
ba convencida de que había que li-
berar  a palabra.  Cando as historias
saen na prensa,  a realidade supera
un pouco a ficción e eu tiven a im-
presión de que o que tentaba contar
cobraba  vida.  Por  último,  iso  deu
creto ao filme porque se saíse antes
deses casos, quizais a xente prefe-
riría que permanecese oculto. É unha
película comprometida, de denuncia.
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