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Habemus  Papam. Italia,  Francia,  2011.  Cor,  104  min.  Xénero:  Comedia, 
drama | Dirección: Nanni Moretti | Guión: Nanni Moretti, Francesco Piccolo, 
Federica  Pontremoli  |  Produción: Nanni  Moretti,  Jean  Labadie,  Domenico 
Procacci  |  Fotografía: Alessandro  Pesci  |  Montaxe: Esmeralda  Calabria  | 
Música: Franco  Piersanti  |  Intérpretes:  Michel  Piccoli  (Papa),  Jerzy  Stuhr 
(voceiro),  Renato Scarpa (cardeal  Gregori),  Franco Graziosi  (cardeal  Bollati), 
Camillo Milli (cardeal Pescadona), Nanni Moretti (psicanalista) | Distribuidora: 
Vértigo Films | Versión orixinal con subtítulos en castelán. 
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O  recentemente  elixido  pontífice 
sofre  un  ataque  de  pánico  xusto 
antes de aparecer no balcón de San 
Pedro no Vaticano para saudar aos 
fieis. Os seus conselleiros, incapaces 
de  convencelo  de  que  é  o  home 
axeitado  para  o  traballo,  buscan  a 
axuda  dun  recoñecido  psicanalista 
(e ateo).

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Cal foi a orixe deste proxecto?
Pontremoli, Piccolo e eu empezamos 
a traballar en diferentes ideas á vez. 
Finalmente decidimos desenvolver a 
historia  de  Habemus  Papam.  Hai 
unha escena que foi a que empezou 
todo: un Papa recentemente elixido 
que non é capaz de saír ao balcón a 
saudar aos fieis.

Tivo  unha  educación  relixiosa? 
Cre en Deus?
Os meus pais eran crentes e recibín 
unha educación católica. Eu non son 
crente.  A película está centrada en 
dous  eixos:  algunhas  secuencias 
céntranse no confinamento e outras 
na liberdade.

Que hai detrás desa simetría na 
súa forma de escribir?
Quería mesturar comedia e drama, o 
ton grotesco e o realista. O conclave 
dos  cardeais  é  inventado,  pero 
respectamos os rituais e as liturxias 
dun real. O Papa escapa do Vaticano 
e paséase pola cidade onde se atopa 
en situacións que non experimentou 
desde hai moito tempo. O seu vagar 
por  Roma  leva  a  Melville  e  ao 
público a facerse certas preguntas. 

Mentres,  o  psicanalista  permanece 
retido no Vaticano, onde a pesar de 
sentirse  desorientado  ao  principio, 
acaba atopándose a gusto ao final.
a

Que  pensa  dos  ataques  que 
recibiu polo filme?
Non houbo ataques á película en si, 
só  algunhas  reaccións  que  non 
representan ao mundo católico. 

A  igrexa  pasou  recentemente 
por unha serie de escándalos e 
a actitude da súa xerarquía foi 
criticada. Por  que  non  están 
presentes estas controversias?
Tento  evitar  contarlle  ao  público  o 
que  agarda  escoitar.  Non  me 
interesou  nunca reiterar  nas  miñas 
películas  cousas  das que o  público 
xa  é  consciente.  Non  me  gusta 
enviar  mensaxes  veladas  xogando 
con temas de actualidade. Respecto 
dos  escándalos  da  igrexa  católica, 
como os financeiros ou a pedofilia, 
hai libros, documentais e artigos nos 
xornais por todas partes. Prefiro non 
condicionarme  con  asuntos  de 
actualidade.  Esta  é  unha  historia 
inventada sobre o meu Vaticano, o 
meu conclave, os meus cardeais.
a

Pode  aplicarse  o  tema  da 
película á política?
Dei  a  miña  versión  dun  mundo 
preciso,  o do Vaticano. Pero penso 
que os temas do filme e a angustia 
do  protagonista  poden  aplicarse  a 
outras situacións, outros mundos, e 
poden  afectar  o  público  que  vive 
apartado de personaxes coma este.
a

Cal  é  a  relación  entre  a 
confesión na relixión católica e 
a confesión durante unha sesión 
de psicanálise?
Non creo que teñan nada en común.
a

Pode dicirse que é máis crítico 
coa psicanálise que coa igrexa?

Nas miñas películas rinme moito da 
esquerda,  da  miña  xeración,  da 
relación entre pais e fillos, da escola, 
do  mundo  do  cinema,  mesmo  en 
Caro Diario do cancro que sufrín hai 
20  anos.  Penso  que  é  de  xustiza 
rirme da psicanálise tamén.

Cal  é  a relación entre Melville, 
que  rexeita  o  papel  que  lle 
asignan,  e  o  actor  que  quere 
todos os papeis de A gaivota?
Debe converterse todo o mundo en 
intérprete  de  si  mesmo,  das  súas 
decisións,  das  súas  películas? 
Algunhas  veces  é  difícil  para  min 
teorizar sobre o meu propio traballo.

Por que Chekhov?
Mentres escribía o guión, quería que 
a  obra  fose  dun  autor  recoñecido. 
Chekhov  era  o  que  mellor  se 
correspondía  cos  sentimentos  da 
película e os seus personaxes. 

Melville  e  o  protagonista  de  O 
Caimán  amosan a súa liberdade 
de forma inesperada e valente. 
Non  vexo  parecido  entre  eles.  Se 
cadra hai unha conexión en que os 
dous son o nexo entre dous mundos 
completamente distintos.

Correspóndese a súa negativa a 
seguir na actividade política coa 
de Melville a ser Papa?
Penso que é unha comparación moi 
forzada. Desde o principio da miña 
experiencia  política  dixen  que 
volvería ao meu traballo de director 
en canto puidese. Nunca busquei ser 
político profesional.

Que  parte  da  película  é 
autobiográfica?
Como sempre,  é  a atmosfera xeral 
da  película.  Se  queres  entrar  en 
detalles hai  algo de min en ambos 
protagonistas  e  na  sensación  que 
teñen de non estar á altura.
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