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A FESTA DE DESPEDIDA

FICHA TÉCNICA

Mita Tova. Israel, 2014. Cor, 95 min. Xénero: Comedia negra | Dirección e
guión: Tal  Granit,  Sharon  Maymon  |  Produción: Zehava  Shekel (2-Team
Productions, Pie Films, Twenty Twenty Vision) | Fotografía: Tobias Hochstein
|  Montaxe:  Einat Glaser Zarhin |  Música:  Avi Belleli |  Intérpretes: Ze'ev
Revach  (Yehezel),  Aliza  Rosen  (Yana),  Levana  Finkelstein  (Levana),  Raffi
Tavor (Raffi Segal), Ilan Dar (Dr. Daniel)

PREMIOS
a

Festival de Venecia 2014
Premio do Público
Seminci de Valladolid 2014
Mellor Película e Mellor Actriz

SINOPSE
a

Nunha  residencia  de  anciáns,  un
grupo de amigos constrúe unha má-
quina  para  practicar  a  eutanasia
para  axudar  a  un  amigo  doente
terminal.  Pero  cando  se  estenden
os rumores sobre a máquina, outros
anciáns  pediranlles  axuda,  o  que
lles suscita un dilema emocional e
os implica nunha tola aventura.

NOTAS DOS DIRECTORES

"...pois contra a túa vontade fuches
creado,  contra  a  túa  vontade  fu-
ches alumado, contra a túa vontade
vives", (Mishná, 22, cap. 4). Podes
polo menos elixir cando morrer?

A festa de despedida aborda o tema
da  separación.  Separarse  dun  ser
querido,  separarte  de ti  mesmo...
cando a mente empeza a fallar pén-
sase en deixar esta vida e no derei-
to a elixir  a  forma de acabar con
todo.

Os protagonistas son anciáns que vi-
ven nunha residencia de Xerusalén.
Son xubilados que xa non traballan,
ese tipo de persoas que non adoitan
ser os heroes das películas. Pero a
pesar  de  viviren  retirados  e  non
exercer ningunha actividade, deci-
den  facerse  co  control  dos  seus
destinos. Como en toda traxedia na
que o protagonista trata de cambiar
o seu destino e o dos que o rodean,
o prezo que pagar é insoportable.

Esta tamén é unha película sobre o
amor e a amizade. Os nosos cinco
personaxes  atopan  alivio,  forza  e
esperanza  apoiándose  os  uns  aos
outros nos momentos máis difíciles
e máis divertidos da vida.

A trama non é autobiográfica, pero
está baseada nas experiencias per-
soais acumuladas mentres coidaba-
mos dunha 'Helga';  alguén próximo
a nós  que  chegara  ao final  da súa

vida. No noso proceso de despedir-
nos  dun  ser  querido,  descubrimos
que cando o corpo falla e a mente
permanece lúcida, a ironía e o hu-
mor seguen a ser a mellor receita
para facer fronte á idea da morte.

Nos nosos filmes abordamos proble-
mas sociais actuais que adoitan ser
polémicos. Tentamos quitar drama-
tismo  incorporando  elementos  ab-
surdos e cómicos. Tamén o facemos
traballando con cómicos e no caso
desta  película,  algunhas  das  gran-
des figuras da comedia israelí inter-
pretan  papeis  dramáticos.  Desta
maneira, este tema difícil e impor-
tante vólvese máis accesible para o
noso público, e esperamos que rían
mentres enxugan as súas bágoas.

ENTREVISTA AOS DIRECTORES

Foi  complexo  mesturar  drama  e
comedia cun tema tan limitado co-
mo é o da eutanasia?
Sharon: Non  vimos  ningunha  com-
plexidade  niso,  só  fixemos  o  que
adoitamos facer desde hai 12 anos
que traballamos xuntos, que é es-
cribir un guión e filmalo con temas
sociais que combinen o humor. É o
noso estilo de facer películas.

Inspiráronse na máquina para ma-
tar do Dr. Morte (Jack Kevorkian)?
Sharon: A idea partiu da morte da
avoa do meu ex noivo, que finou de
cancro aos 80 anos. O día que mo-
rreu pareceunos que se liberaba por
fin da dor, pero chegaron os para-
médicos  e  estiveron  media  hora
tentando  resucitala,  foi  absurdo.
Esta situación impulsounos a escri-
bir a historia. Non tiñamos en men-
te a máquina de Kevorkian, pero si
fixemos  investigación  e  atopamos
moitas máquinas parecidas ao redor
do mundo.

Un tema secundario no filme que
resulta moi revelador é a homose-
xualidade de dous personaxes.
Sharon: Ambos somos gais e sempre
tratamos de buscar ese ángulo nas
películas que facemos. Neste caso,
o filme fala da liberdade para elixir
como acabar  coa vida propia  e pa-

recíanos importante falar do derei-
to a vivir a vida con liberdade. 

Eran  conscientes  de  que  podían
ferir moitas sensibilidades cos te-
mas que tratan? 
Tal: Non  pensabamos  na  posibili-
dade de que ninguén se ofendese,
queriamos  contar  unha  historia  e
equilibrala entre humor e drama.
Sharon: É certo que é un risco com-
binar  eses  temas  pero  gústanos  o
risco. Nós puxémonos a nós mesmos
nesta película; queremos moito aos
nosos personaxes porque hai moita
compaixón neles.
Tal: Non queriamos expresar o que
está ben ou o que está mal. Fala-
mos da relixión, a moralidade, mes-
mo  a  corrupción  policial,  pero  é
unha  cuestión  esvaradía,  en  mans
de quen deben estar estes temas?
Sharon:  Creo  que  cando  fas  unha
película  tes  que  guiarte  pola  súa
verdade interior, non podes pensar
en que vai pensar a crítica ou o pú-
blico. Se o fas, acabas cunha mala
película. Tes que ir coa túa verda-
de, coas cousas nas que cres e que-
res  contar.  Estamos  contentos  de
que polos festivais por onde pasou
ou  os  25  países  onde  se  estreou,
gustou moito. En Israel foi todo un
blockbuster.
Tal: Hai moita xente que ao acabar
de ver a película achegábansenos e
preguntábannos  se  lles  prestaria-
mos a máquina.

Se o filme foi tan ben recibido, e
seica a sociedade parece aceptar
a eutanasia, por que que está pro-
hibida en tantos países?
Sharon: Bo, hai xente que si ten un
problema con iso, sobre todo a xen-
te moi relixiosa que cre que as no-
sas vidas están en mans de Deus. É
unha hipocrisía alargar a vida a al-
guén que está a sufrir.
Tal: En xeral creo que a xente que-
re unha solución. Agora vívese moi-
tos anos pero tamén hai novas en-
fermidades. Como a xente o nece-
sita, producirase algún cambio,  xa
hai países no mundo que o permi-
ten. Non é a vontade de Deus que
vivamos para sempre.

Luns 15: A PROFESORA DE PARVULARIO · Dir. Nadav Lapid | E despois, o Cineclube pecha por vacacións


