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Sasha, de 7 anos, sempre soubo que
é unha nena, aínda que nacese atra-
pada nun corpo de neno. A medida
que a sociedade fracasa, ao non tra-
tala como ás demais nenas da súa
idade, sexa na súa vida diaria na es-
cola, en clases de ballet ou en festas
de aniversarios, a súa comprensiva e
empática  familia  lidera  unha batalla
constante  fronte  á  violenta  rixidez
dos prexuízos sociais, para facer que
a  súa  diferenza  sexa  entendida  e
aceptada por todo o mundo.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Como coñeceu a Sasha?
Primeiro, non sabía como atopar un
neno transxénero. Pero despois dei-
me conta de que había moitos foros
en  internet  onde  os  pais  de  nenos
transxénero  intercambian  informa-
ción sobre todo tipo de temas. Publi-
quei  un  anuncio  alí  e  responderon
dúas nais. Unha de Canadá e outra
de Francia, que resultou ser a nai de
Sasha. Primeiro falei coa nai e esti-
vemos de acordo desde o principio.
Despois  coñecín  á  familia  e  fixen
unha primeira gravación de proba. E
así empezou todo. Acompañamos á
familia durante un ano.
a

O colexio é importante na vida de
Sasha pero non se mostra directa-
mente. Non foi posible gravar alí?
O colexio tratou de impedir que fixé-
semos a película. Recibimos a carta
dun  avogado  dicindo  que  non  nos
permitían mencionar o nome do  co-
lexio ou gravar alí. Tamén tentaron

convencer aos pais de que non par-
ticipasen no documental. Creo que
esta  situación  engadiu  un  aspecto
interesante á película. O colexio é o
principal inimigo ao que se enfronta
a familia. É como un muro impene-
trable de rexeitamento.
a

A película retrata unha familia que
vive en harmonía. Houbo conflitos
que preferiu non mostrar?
Claro, tamén había algo de tensión
entre eles. Pero, en realidade, viven
unha vida sólida e harmoniosa. Creo
que desde que teñen que loitar con-
tra  o  mundo  exterior  por  Sasha,
construíron  unha  fortaleza  ao  seu
redor e son como un grupo de sol-
dados moi solidarios entre si.
a

Como puido filmar a súa vida pri-
vada sen resultar intrusivo?
Traballo  cun  equipo  moi  reducido:
director  de  fotografía,  técnico  de
son e asistente de produción. O im-
portante  é  que  a  familia  acepte  e
aprecie  a  todos  os  membros  do
equipo, non son eu o único que ha
de  forxar  vínculos  estreitos  con
eles. Da forma máis natural posible,
tentamos formar parte das súas vi-
das.  É  como  en  calquera  relación
nova: de súpeto queres pasar días,
semanas ou meses xuntos. A familia
adoptounos desde o principio por-
que sentiron que eramos como un
segundo círculo protector ao redor
de Sasha.
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Cal é a túa concepción de filmar á
altura dos ollos dun neno?
Foi crucial e estiven moi atento a iso
durante toda a rodaxe. Sempre que
é posible, a película adopta o punto
de vista  de  Sasha.  A  cámara  está
con ela, o máis preto posible, á al-
tura dos seus ollos,  e iso é o que
nos permite crear un vínculo de em-
patía e entender polo que está a pa-
sar.

Que lle sorprendeu da relación de
Karine coa súa filla?
Vin a Karine lista para facer todo o
posible para defender  á súa filla.  A
súa batalla non é negociable. O que
atopei  admirable  de  Karine  é  que
tamén é consciente do dano colate-
ral.  Sabe que unha nena como Sa-
sha acapara a súa atención. Ten, por
tanto,  menos  tempo  para  os  seus
outros fillos. De feito, trata de expli-
carlles que a pelexa esixe sacrificios.
É difícil,  pero así  é.  Nun momento,
un dos seus fillos, Vassily, dille que el
entende que non ten  outra  opción.
Atopei incrible a madurez dese neno
de 10 anos.
a

Cre que o filme influíu na decisión
do colexio de permitir  que Sasha
vista uniforme de nena?
A  película  non  era  un  instrumento.
Convidamos  os  representantes  do
colexio a falar connosco, a participar
nos  debates  que  organizamos  co
médico que seguía o caso de Sasha.
O punto de inflexión só se vía no ho-
rizonte cando a familia presentou un
certificado  médico  que  explicaba  a
condición de Sasha e un diagnóstico
de transxénero. Empezaron a enten-
der que se seguían coa súa actitude,
podían ser acusados de maltrato.
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Cre que se precisan máis películas
que  falen  destes  temas?  Que  lle
gustaría conseguir coa súa?
Sei  que hai  moitas películas de te-
mática queer, pero moi poucas falan
de nenos transxénero. A xente aso-
cia o tema instintivamente co sexo e
a sexualidade,  e ese non é o tema
principal. Trátase da identidade e du-
nha loita que sempre existiu. Quero
advertir sobre ese tema. A miña pe-
lícula non trata só dunha nena trans-
xénero, senón tamén sobre persoas
que non se axustan á norma ou que
son  diferentes.  Para  min,  Sasha  é
unha heroína moderna.
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