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Gagarine. Francia, 2020. Cor, 95 min. Dramedia |  Dirección: Fanny Liatard, Jérémy Trouilh |  Guión: Jérémy Trouilh,
Benjamin Charbit,  Fanny Liatard | Fotografía: Victor  Seguin |  Música: Amin Bouhafa,  Evgueni  Galperine,  Sacha
Galperine |  Elenco: Alseni Bathily (Yuri), Lyna Khoudri (Diana), Jamil McCraven (Houssam), Finnegan Oldfield (Dali),
Farida Rahouadj (Fari), Denis Lavant (Gérard) | Produción: Haut et Court, France 3 Cinéma, Indéfilms, Canal+
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Yuri, de 16 anos, pasou toda a súa
vida nas Torres Gagarin, un proxecto
de  vivendas  situado  nos  suburbios
de París, e soña con ser astronauta.
Cando  se  planea  a  demolición  das
torres, Yuri únese á resistencia. Cos
seus amigos, Diana e Houssam, em-
bárcase na misión de salvar o seu fo-
gar, transformándoo nunha “nave es-
pacial” antes de que desapareza pa-
ra sempre.

ENTREVISTA OS DIRECTORES

Dá a  sensación  de  que  hai  dous
protagonistas na película: un ado-
lescente e un edificio.
FL: Si. Na nosa cabeza, Yuri (o ado-
lescente) e Gagarine (o edificio) están
en constante diálogo entre eles.
JT: Ao  crear  o  personaxe  de  Yuri,
imaxinámonos aos seus pais mudán-
dose  ao  proxecto  residencial  antes
do seu nacemento, tomando o nome
do lugar para darllo ao seu fillo. Yuri
criouse alí e desenvolveu unha imaxi-
nación  igual  de  grande  que  esas
enormes  torres.  Para  el,  a  idea  da
súa  desaparición  significa  a  morte
dos recordos e soños da súa infan-
cia.  Tamén  significa  perder  á  súa
querida comunidade.
FL: Queriamos dar unha imaxe posi-
tiva dun lugar  e unha xeración que
adoitan ser caricaturizados. Yuri ama
o seu barrio. Para el, Cidade Gaga-
rine non é unha utopía obsoleta: é o
seu presente e a base do seu futuro.
Marchar de alí significa perdelo todo:
abandonar  á  súa  familia  e  o  seu
mundo imaxinario. Así que se resiste.

Ao  escribir  a  película,  cal  deles
se desenvolveu primeiro?
FL:  A localización é a orixe de todo.
En 2014 reunímonos en París, apai-
xonados  por  facer  películas.  Uns
amigos arquitectos encargáronse de
estudar o posible derrube de Cida-
de  Gagarine.  Pedíronnos  que  fixé-
semos  uns  retratos  documentais
dos inquilinos do edificio.
JT: Inmediatamente sentímonos ab-
sorbidos polo lugar e a xente. Xa na
nosa primeira visita pensamos am-
bientar alí unha película. Nunca fixe-
ramos ficción, pero era evidente que
era  aí  onde  tiñamos que empezar.
Empezamos  a  escribir  unha  curta,
que se converteu na base da pelícu-
la e que aos poucos fomos desen-
volvendo cos habitantes, ao mesmo
tempo  que  se  despedían  do  seu
edificio.
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Que recibimento tivestes?
JT: En  2014,  as  únicas  imaxes  de
Cidade Gagarine  eran  dos telexor-
nais. O barrio tiña moi mala reputa-
ción,  e  esa  imaxe  doía  moito  aos
seus  habitantes.  Cando  chegamos
coa  nosa  cámara,  mostráronse
recelosos. 
FL:  Enseguida  nos  puxemos  en
contacto con Veciños Sen Frontei-
ras, unha entidade sen ánimo de lu-
cro  que  actuaba  como  paraugas
para  mulleres  moi  activas  na  vida
comunitaria.  Aparecen  na  película,
no  baile  na  azotea.  Son  incribles.
Leváronnos ao corazón do lugar.
JT: Pasamos anos gravando os re-
cordos das persoas, forxando gran-
des amizades con persoas de todas
as idades e procedencias.  Foi  moi
emocionante escoitar aos inquilinos
expresar  o  que  querían  e  os  seus
plans de futuro. Politicamente, é ur-
xente revisar como a xente ve a es-
ta nova xeración, rica e diversa, que

a miúdo son representados con ima-
xes negativas. Eses estereotipos fan
moito dano. Hai que derrubalos!
FL:  Avós,  fillos  e  netos:  tres  xera-
cións  e  múltiples  visións  da vida  e
dun mesmo lugar. Cando tiras abai-
xo un lugar, destrúes historias fami-
liares. 
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Como atoparon a Alséni Bathily, o
actor que interpreta a Yuri?
JT: Antes de coñecer ao noso actor,
ideamos a un Yuri bastante fráxil que
encaixaba na nosa idea dun perso-
naxe cun pé aínda na infancia. Judith
Chalier, a nosa directora de casting,
púxose a traballar e comezou no edi-
ficio real, e de alí pasou a outros lu-
gares. Tardou seis meses. E de sú-
peto apareceu Alséni. Vira un panfle-
to  de  audicións  no  seu  instituto.
Nunca actuara antes.  Alséni  ten un
físico moi deportivo, é alto e con cor-
po  de  adulto,  todo  o  contrario  do
que  imaxinamos.  Pero  o  contraste
entre o seu físico e a súa ollada, o
seu sorriso e o seu carácter amable
acentuaba  o  elemento  xuvenil  do
personaxe.
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Cidade Gagarine xa foi  demolida.
Xa só existe na vosa película. 
FL:  A película é unha ferramenta do
recordo que dá testemuño da visión
arquitectónica da época e, sobre to-
do, das persoas que deron vida ao
lugar. 
JT: Tentamos mostrar que o edificio
é  importante,  pero  ao  final  o  que
queda é a xente. A súa relación co
lugar perdura pase o que pase. Iso é
o que tratamos de capturar e trans-
mitir, sostendo un espello que reflicte
a  beleza  e  complexidade  das  súas
vidas.  Cremos no  poder  que  teñen
as imaxes para influír na visión que
as persoas teñen de si mesmas. É o
que fai voar a imaxinación.
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