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 Lyz, quinze anys, és estudiant de la secció 
d'estudis i esquí de l'institut Bourg-Saint-Maurice 
als Alps francesos. Fred, antic esquiador 
professional, es dedica intensament a la seva 
preparació. Lyz aconsegueix molts bons resultats, 
però haurà de lluitar per alliberar-se d'una gran 
pressió física i emocional.

	 Charlène	 Favier	
(1985)	 és	 guionista,	
p r o d u c t o r a	 i	
realitzadora.	 Es	 va	
f o r m a r	 e n	
interpretació	 a	 la	
Jacques	 Lecoq	 de	
Paris,	 en	 direcció	 a	
l'Astoria	 Studio	 de	
N o v a	 Y o r k	 i	 e n	
escriptura	al	taller	de	

guió	FEMIS.	Després	de	passar	la	seva	infantesa	
a	 Val-d’Isère	 i	 diversos	 anys	 a	 l'estranger,	
sobretot	 a	 Austràlia,	 Nova	 Zelanda	 i	 els	 Estats	
Units,	 a	 24	 anys	 va	 fundar	 la	 seva	 productora,	
Charlie	 Bus	 Production.	 Paral·lelament,	 va	
e s c r i u r e ,	 d i r i g i r	 i	 p rodu i r	 d i v e r so s	
curtmetratges	i	documentals,	entre	ells	Free	fall,	
Omessa	(23	premis,	80	seleccions	de	festivals)	i	
Odol	 Gorri,	 que	 va	 ser	 seleccionat	 pels	 César	
2020.	 El	 seu	 primer	 llargmetratge,	 Slalom,	 va	
ser	 Selecció	 O_icial	 a	 Cannes	 (2020)	 en	 la	
categoria	de	"Premier	_ilm"	i	va	obtenir	el	premi	
Ornano-Valenti	 al	 Festival	 de	 Deauville	 del	
mateix	any.

LA DIRECTORA

«Un	tema	delicat	que	és	tractat	amb	un	gran	rigor	
i	franquesa.»	Carlos	Loureda

«Charlène	Favier	se	submergeix	amb	passió	en	 la	
recerca	de	l'excel·lència	esportiva	d'una	adolescent	
que	 acaba	 atrapada	 pel	 seu	 entrenador.»	 	 Fabien	
Lemercier

«Una	mirada	matisada	a	la	dinàmica	d'una	relació	
abusiva	que	pateix	una	dona	jove	que	desperta	a	la	
seva	 opressió,	 feta	 commovedora,	 en	 tota	 la	 seva	
incomoditat,	per	l'actriu	Noée	Abita.»	Carson	Lund

		Crec	que	Slalom	és	un	_ilm	molt	personal	i	orgànic.	
No	 sóc	 una	 persona	 que	 intel·lectualitzi	 les	 coses,	
totes	les	meves	històries	comencen	en	un	punt	molt	
íntim.	 Aquesta	 vegada	 tenia	 la	 necessitat	
d'expressar	 el	 que	 sentia	 dintre	 meu,	 necessitava	
_ilmar	 el	 que	 m'ha	 fet	 la	 dona	 que	 sóc	 avui.	 Vaig	
créixer	 a	 Val-d’Isère	 i	 vaig	 participar	 en	
competicions	 d'esquí	 i	 també	 em	 vaig	 sentir	
pressionada	 emocionalment	 però	 en	 un	 altre	
context	 esportiu.	 El	 cinema	 és	 un	 mitjà	 ideal	 per	
escoltar,	mirar,	endevinar	el	que	mai	es	diu	i	revelar	
els	déus	 i	 els	dimonis	que	 s'amaguen	al	 fons	de	 la	
nostra	 ànima.	 Així	 i	 tot,	 no	 es	 tracta	 d'un	 relat	
completament	 autobiogrà_ic,	 m'he	 basat	 també	 en	
altres	experiències	de	noies	que	han	patit	aquestes	
situacions.

		Es	va	fer	amb	un	pressupost	reduït,	però	vaig	tenir	
la	 sort	 de	 tenir	 un	 equip	 apassionat	 que	 es	 va	
dedicar	 al	 projecte	 molt	 intensament.	 Volia	 evitar	
les	imatges	d'esquí	mostrades	a	Eurosport.	Havíem	
de	 veure-ho	 tot	 des	 del	 punt	 de	 vista	 de	 Lyz	 per	
obtenir	 l'emoció	 més	 autèntica.	 Vaig	 optar	 per	
_ilmar	les	escenes	d'esquí	de	la	mateixa	manera	que	
les	escenes	de	sexe,	és	a	dir,	amb	vertigen	i	passió.	
Vam	aconseguir	un	càmera	que	seguia	un	esquiador	
professional.	 Van	 córrer	 grans	 riscos.	 Realment	
volia	 que	 aquestes	 escenes	 fossin	 les	 més	
autèntiques	possibles.
		Slalom	és	una	pel·lícula	sobre	la	renúncia.	Al	_inal,	
la	Lyz	aprèn	a	dir	que	no.	Tota	 l'acció	s'expressa	a	
través	 dels	 seus	 ulls.	 Per	 aprendre	 a	 respectar-te,	
has	 de	 saber	 dir	 que	 no.	 Durant	 la	 pel·lícula,	 ha	
passat	 per	 tots	 els	 matisos	 d'emoció:	 ràbia,	 dolor,	
alegria,	 rebel·lió...	 Volia	 acabar	 amb	un	 primer	 pla	
del	 seu	 rostre	 i	 que	 l'espectador	 la	 pugui	 veure	
tranquil·la	 i	 gairebé	 ingràvida.	 Ella	 renuncia	 per	
trobar	 la	 pau	 interior.	 Està	 realment	 en	 sintonia	
amb	ella	mateixa	i	en	surt	victoriosa.	Pots	sentir-la	
recuperant	 gradualment	 la	 seva	 consciència	 i	 la	
seva	 nova	 llibertat.	 Per	 fer	 sentir	 al	 públic	 aquest	

Direcció:	Charlène Favier
Guió: Charlène Favier i Marie Talon
Música: A. Lier, S. Ohrel, N.Weil
Fotografia: Yann Maritaud
Duració:	90	m.
V.O	francesa	amb	subtítols	en	castellà
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Noée Abita Jérémy Rénier

clima	 extàtic	
que	envolta	Lyz,	
vam	 treballar	
m o l t	 e n	 l a	
postproducció,	
els	 efectes	 de	
so,	 l'edició	 de	
so	i	_inalment	la	
mescla.	 El	 _inal	
és	 optimista	 i	
representa	 una	
f o r m a	 d e	
saviesa.
L'assetjament	 i	

l'agressió	sexual	a	l'esport	és	un	tema	tabú	i	jo	volia	
trencar	una	mica	el	 silenci.	No	volia,	 però,	 fer	una	
pel·lícula	 de	 denúncia	 que	 jutgés	 els	 personatges.	
Es	 tracta	 de	 submergir	 l'espectador	 en	 un	 viatge	
íntim	en	lloc	de	denunciar	un	cas.	El	personatge	de	
Fred	 és	 sobretot	 un	home,	 un	 ésser	 humà	 i	 no	 un	
monstre.	 És	 feble	 i	 es	 deixa	 portar	 pel	 desig,	
després	se'n	penedeix	i	ell	també	és	corsecat	per	la	
culpa,	el	desig	i	l'enveja.
	 	 Noée	 i	 jo	 ens	 hem	 entès	 gràcies	 a	 les	 nostres	
sensibilitats	 comunes.	 És	 com	 un	 petit	 animal	
salvatge!	 És	 molt	 instintiva	 i	 no	 li	 agrada	
intel·lectualitzar	 les	 coses.	 No	 vam	 fer	 cap	 assaig	
abans	 de	 començar	 el	 rodatge.	 M'agrada	 la	
immediatesa	i	l'espontaneïtat.	D'altra	banda,	va	fer	
una	 mica	 de	 preparació	 _ísica	 i	 mental,	 com	 una	
esportista	de	primer	nivell.	Volia	que	 sentís	el	 seu	
cos	 i	 integrés	 els	 gestos	 d'una	 esquiadora	
professional.	 Durant	 dos	 mesos,	 es	 va	 entrenar	 a	
Bourg-Saint-Maurice,	 lluny	 de	 la	 seva	 família	 i	
amics,	amb	un	entrenador	esportiu.	Va	ser	dur	per	
ella.	Però	una	vegada	que	estava	al	plató,	tot	va	ser	
senzill.	No	calia	explicar	res	i	 la	Noée	només	havia	
d'actuar	segons	el	seu	instint.

	 	 Jérémy	va	 ser	 la	meva	primera	opció	de	 càsting.	
Viu	_ísicament	tots	els	personatges	que	interpreta	i	
es	transforma	completament.	Hi	ha	una	sinceritat	i	
un	compromís	genuïns	en	el	seu	enfocament	com	a	
actor.	 Com	 la	 Noée,	 va	 emprendre	 una	 preparació	
_ ísica	 i	 mental .	 La	 seva	 inversió	 va	 ser	

LYZ et FRED
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LYZ et FRED



«Aquí	ningú	no	et	regala	res.»	Amb	15	anys	i	amb	
només	 1	 m	 60	 d’alçada,	 Lyz	 (Noée	 Abita)	 va	 ser	
seleccionada	 a	 la	 secció	 d'estudis	 d'esquí	 de	
l'institut	de	Bourg-Saint-Maurice	i	es	va	incorporar	
a	un	petit	equip	entrenat	per	Fred	(Jérémie	Renier),	
un	 entrenador	 amb	 grans	 ambicions	 i	 discursos	
intransigents.	 Entrenar	 a	 les	 pistes,	 a	 la	 piscina,	
trotar,	 electro-musculació,	 prendre	 complements	
alimentaris	 per	 augmentar	 la	 massa	 muscular,	
sessions	 de	 vídeo,	 depilació	 amb	 cera:	 Lyz	 està	
100%	 concentrada	 en	 la	 seva	 passió	 i	 va	
encadenant	 victòries	 _ins	 a	 aconseguir	 un	 títol	 de	
campiona	de	França	.	Però	com	més	guanya	la	jove,	
més	sola	es	troba,	més	la	pressió	augmenta	i	més	es	
concentra	Fred	en	ella	i	en	la	seva	intimitat.
«Potser	 està	 interessat	 en	 mi	 només	 perquè	 estic	
guanyant	 competicions,	 però	 aquesta	 és	 la	 primera	
vegada	 que	 algú	 s'interessa	 per	 mi.	 M'agrada.	 La	
resta,	no	m'importa.»	Avui,	les	exigències	de	l'esport	
d'alt	 nivell	 impulsen	 molt	 ràpidament	 els	 joves	
potencials	 a	 l'espiral	 d'una	 preprofessionalització	
perillosament	primerenca.	És	una	edat	sense	punts	
de	 referència,	 entre	 infant	 i	 adult,	 fàcilment	
manipulable	 amb	 somnis	 de	 glòria	 i	 afectes.	 I	 en	
aquest	àmbit	graviten	els	entrenadors	convertint-se	
en	 gairebé	 gurus,	 alguns	 dels	 quals	 no	 dubten	 a	
ampli_icar	 la	 seva	 in_luència	 en	 l'abús	 sexual	 com	
les	 notícies	 han	 recollit	 moltes	 vegades	 en	 els	
últims	anys	en	diversos	esports.	Aquest	és	el	 tema	

impressionant.	Va	anar	a	Les	Arcs	durant	diverses	
setmanes	 amb	 entrenadors.	 Per	 ser	 creïble,	 va	
aprendre	l'argot,	els	gestos	i	els	automatismes	de	la	
professió.	 El	 seu	 objectiu	 era	 barrejar-se	 amb	 el	
públic.	 I	 així,	 un	 cop	 vam	 començar	 a	 _ilmar,	 ell	
també	havia	agafat	certs	re_lexos.

Charlène Favier

que	explora	el	primer	 llargmetratge	de	 la	 francesa	
Charlène	Favier.

Un	dels	grans	actius	de	l'Slalom	és	l'originalitat	
i	 la	 gran	 credibilitat	 del	 guió	 escrit	 per	 Charlène	
Favier	 i	 Marie	 Talon.	 La	 immersió	 detallada	 a	 la	
fàbrica	de	campions	respira	autenticitat	(el	sacri_ici	
d'una	 "joventut	 normal";	 la	 violència	 que	 es	 fa	 al	
cos	 per	 enfortir-lo;	 les	 relacions	 competitives;	
l'estrès	de	les	competicions;	l'esquí	al	límit	quan,	en	
el	salt,	el	cos	i	la	velocitat	s'uneixen;	els	logotips;	els	
patrocinadors;	 les	 baralles	 latents	 entre	 clubs	 i	
Federació...).	A	 tot	això	s'hi	 sobreposa	 l'esgarrifosa	
història	dels	mecanismes	de	control,	una	alternança	
tòxica	 de	 duresa	 i	 suavitat	 que	 l'ambigu	 Jérémie	
Renier	 interpreta	 a	 la	 perfecció.	 Al	 costat	 d'una	
excel·lent	 Noée	 Abita	 que	 compon	 un	 retrat	 molt	
acurat	d'una	adolescent	amb	somnis	lluminosos	de	
futur	atrapats	en	la	foscor	i	que	necessita	trobar	els	
recursos	per	escapar	del	seu	mestre-depredador.

Fabien	Lemercier

LA PEL·LÍCULA

 club de cinema, funciona gràcies a  les 
persones associades i amb les subvencions de 
l'ajuntament i de la diputació. Si ens vols ajudar i 
col·laborar amb nosaltres, fes-te sòcia. Tothom és 
benvingut.

PRÒXIMA PEL·LÍCULA

dimarts 22 de febrer


