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Sinopse Alanis é traballadora sexual. Ten un bebé e comparte con Gisela, 
unha compañeira, o apartamento no que vive e atende os seus clientes.
Todo muda cando dous inspectores municipais irrompen no seu domicilio
e deteñen a Gisela, a quen acusan de trata. Expulsada do seu piso, Alanis 
trasládase temporalmente á casa da súa tía. Coida do seu fillo e ofrece na
rúa o que sabe facer. Sempre en continuo movemento, Alanis loita por
atopar o seu lugar.

Galardóns Cuncha de Prata á mellor dirección —Anahí Berneri—, Cuncha 
de Prata á mellor interpretación feminina —Sofía Gala— e Premio da 
Cooperación Española en San Sebastián 2017.

☞ Anahí Berneri, directora de Alanis, é a segunda muller que gaña o
premio á mellor dirección en 65 anos de historia do Festival de San 
Sebastián. A primeira foi a chinesa Xu Jinglei, en 2004.
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Tres días na vida dunha traballadora sexual e do seu pequeno f illo. O corpo 
sexual e o corpo de nai como desafío actoral. A intimidade de Sofía Gala Casti-
glione co seu f illo Dante: as súas miradas, o seu trato animal, as tetas, os risos e 
choros que me deixaron capturar. Unha Bos Aires multiracial, marxinal e inmi-
grante. As prostitutas dominicanas que chegaron enganadas cun futuro mellor, 
as pelexas por gañar un lugar na rúa e os apartamentos «privados». O baleiro 
legal, a persecución e a vergoña de quen exerce un traballo, quen é vítima dun 
xeito de escravitude ou simplemente atopou un xeito de sobrevivir. Alanis é un 
f ilme urxente, de rúa, carnal, amoroso e político.
anahí berneri

•••

Hai uns meses, converteuse na segunda muller en toda a historia en gañar 
a Cuncha de Prata á mellor dirección no Festival de Cine de San Sebas-
tián. Logrou esta honra co seu quinto filme, Alanis: tres días na vida dunha 
moza traballadora sexual nas hostís rúas de Bos Aires.

Por que decidiu poñer o foco nunha traballadora sexual? Alguén ten que 
facelo. No meu país, o Estado teima en facelas desaparecer, en agachalas 
igual que trata de agachar a mendicidade. As putas son coma a roña que 
metemos debaixo do felpudo, como adoita dicirse. Arxentina non perse-
gue a prostitución nin a pena, mais non existen lugares autorizados onde 
exercela. Polo tanto, a efectos prácticos o oficio está nun limbo. Todo se 
reduce a esa idea segundo a cal o Estado ten a potestade sobre o corpo da 
muller. En Arxentina contémplanse a liberdade de xénero e o matrimonio 
do mesmo sexo mais, por exemplo, o aborto é ilegal.

Nos filmes, as prostitutas normalmente aparecen retratadas como ví-
timas, pero Alanis rexeita este enfoque. Si, totalmente. Pensar que toda 
muller que se prostitúe ten detrás alguén que a está explotando porque 
doutro xeito nunca escollería a prostitución aparta a mirada dunha reali-
dade máis complexa. E iso é exactamente o que fai a lei de moitos países, 
que de forma moi hipócrita trata de equiparar as traballadoras sexuais coas 
vítimas de trata. O certo é que hai mulleres para as que vender o seu corpo 

é preferible a facer outros traballos nos que se senten máis explotadas, e 
deberían ter os mesmos dereitos e a mesma protección institucional. Hai 
que deixar de cambiarse de beirarrúa cando as cruzamos na rúa, de tratalas 
coma se fosen inmorais.

Por que decidiu que Alanis fose nai ademais de prostituta? Porque o 
70 % das mulleres que exercen a prostitución no meu país son nais. E non 
esquezas que o insulto máis grave que pode pronunciarse é «fillo de puta». 
Perpetúase unha imaxe da nai que ten que ver coa virxe, coma se concebí-
semos os nosos fillos e fillas como o fixo a virxe María. Os nenos e nenas 
edúcanse impedindo que vexan a súa nai coma un ser sexual. Por iso unha 
nai puta é algo tremendo e inconcebible.

Explica iso os problemas que tivo co cartel promocional de Alanis, onde 
a protagonista aparece dándolle o peito ao seu fillo? Si, algunha cadea de 
multicines negouse a exhibir o filme por mor do cartel. Acusáronme de 
atentar contra a familia. Agora, cos carteis que mostran alguén ensinando 
o cu e mailas tetas non teñen problemas. É unha tolemia. É que dar o peito 
segue sendo tabú. A min máis dunha vez me dixeron que non podía facelo 
en público.

En Arxentina hai máis mulleres dirixindo filmes que en case calquera 
outro país do mundo. Diría vostede que é unha industria igualitaria? 
Ben, non coñezo ningunha versión arxentina de Harvey Weinstein. Por 
outra banda, as mulleres facemos moitos filmes pero ningún de presuposto 
medianamente elevado. Ao longo da miña carreira tiven que soportar que 
se me tratase de histérica ou de diva só por verme obrigada a erguer a voz 
durante a rodaxe. E, posto que estiven moitos anos casada cun produtor, 
custoume moitísimo tempo que deixasen de se referir a min como «a mu-
ller de...».
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