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SINOPSE
a

Nader  e  Simin  son  un  matrimonio 
que vai abandonar Irán na procura 
dunha vida mellor  para a súa filla. 
Cando lle diagnostican Alzheimer ao 
seu pai, Nader decide non marchar. 
Simin pide o divorcio pero, ao non 
serlle concedido, múdase a vivir cos 
seus  pais.  Nader  contrata  a  unha 
muller  para  axudarlle  a  coidar  do 
pai,  pero  un  día  chega  a  casa  e 
atopa  ao  ancián  atado  á  mesa.  A 
partir de aí, a súa vida vai cambiar.
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Como xurdiu a idea deste filme? 
Estaba  en  Berlín,  traballando  nun 
guión para un filme que transcorría 
nesa cidade. Unha noite, na cociña, 
chegoume  o  son  dunha  canción 
iraniana  desde  o  piso  do  lado.  De 
súpeto,  invadíronme  os  recordos, 
imaxes  que  pertencían  a  outra 
historia.  Tentei  desfacerme  delas 
para  concentrarme  no  guión  que 
estaba  a  desenvolver,  pero  non 
había forma. As ideas arraigaran na 
miña  cabeza,  non  me  deixaban. 
Fose onde fose, pola rúa, no metro, 
unha  historia  embrionaria  doutro 
lugar  perseguíame,  invadía  o  meu 
tempo en Berlín. Decidín regresar a 
Irán e dedicarme a este novo guión, 
que naceu nunha cociña berlinesa.

Como traballa cos actores?
Adoito tardar moito en escoller aos 
intérpretes, e este caso non foi unha 
excepción.  Tento  non  cargar  aos 
actores con reflexións xerais sobre a 
película ou a miña visión, prefiro que 
se concentren na súa definición dos 
personaxes.  Gústame  adaptarme  a 
cada  actor.  A  constante  nos  meus 
filmes  son  os  ensaios,  o  que  nos 
permite  concentrarnos  en  detalles 
durante  a  rodaxe.  Foron  ensaios 
longos,  traballamos  a  partir  dun 
guión moi concreto e detallado. Se 
cadra este método provén da miña 
experiencia teatral. 
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En que condicións rodou?
Rodamos  en  escenarios  naturais, 
agás  as  escenas  no  xulgado.  Non 
nos autorizaron a rodar nun tribunal 
de verdade e tivemos que crear un 
decorado nunha escola abandonada.

A  separación  é  o  núcleo  do 
filme, pero refírese só á parella?
Non  me  parece  importante  que  o 
público coñeza as miñas intencións. 
Prefiro que saian da sala facéndose 
preguntas. Coido que actualmente o 
mundo  precisa  máis  preguntas  e 
non ter tantas respostas, pois estas 
impiden  expor  novas  preguntas. 
Esforceime  desde  o  principio  en 
expor preguntas, como se un neno 
ou  nena  iraniana  ten  máis 
posibilidades  no  seu  país  ou  no 
estranxeiro. Non hai  unha resposta 
definitiva. Quero que o filme suscite 
preguntas na audiencia.
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Aquí  as  grandes  protagonistas 
son as dúas mulleres, non si?
En todos os meus filmes tento dar 
unha visión realista e complexa dos 
personaxes,  sexan  mulleres  ou 
homes,  pero  as  mulleres  tenden  a 
ser  a  forza  impulsora  nas  miñas 
historias.  Se cadra é unha elección 
inconsciente, pero nunha sociedade 
na  que  a  muller  está  oprimida,  o 
home tampouco pode vivir en paz.

Actualmente  en  Irán,  as  mulleres 
son  as  que  realmente  loitan  para 
recuperar  os  dereitos  que  lles 
quitaron. Son auténticas resistentes, 
máis decididas que os homes.
Aínda  que  as  protagonistas  sexan 
mulleres,  as  súas  escollas  son moi 
diferentes.  Ambas  tentan  salvarse. 
Unha é de clase baixa e a outra é de 
clase media, co que iso implica.

A  súa  intención  era  facer  un 
retrato  máis  contrastado  das 
mulleres iranianas?
O público occidental adoita ter unha 
idea  moi  fragmentada  da  muller 
iraniana,  á  que  ve  como  un  ser 
pasivo,  pechado  na  casa,  afastado 
de calquera  actividade social.  Pode 
que  haxa  mulleres  en  Irán  que 
respondan  a  ese  patrón,  pero  en 
xeral  as  mulleres  xogan  un  papel 
importante e activo na sociedade. 
No filme vemos a estes dous tipos 
de  mulleres,  pero  ningunha  tenta 
ser  unha  heroína.  Non  hai  un 
enfrontamento entre a boa e a mala. 
Simplemente  son  dúas  versións 
opostas. Na miña opinión, esta é a 
traxedia  do  noso  tempo.  Só  podo 
esperar que o espectador non saiba 
cal das dúas debería saír vitoriosa.
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Cómpre coñecer a cultura ou o 
idioma para entender  todas  as 
posibles lecturas do filme?
Probablemente será máis fácil  para 
o  público  iraniano  comprender  a 
película: participar no contexto e na 
textura social en que se desenvolve 
a  historia  permitiralles  chegar  a 
interpretacións menos obvias.
Pero  o  corazón  da  historia  é  o 
matrimonio, unha forma de relación 
entre  dúas  persoas  que  existe  sen 
importar a época ou a sociedade. As 
relacións  humanas  tampouco  son 
específicas dun lugar ou cultura en 
concreto. Por iso creo que o filme é 
accesible  a  un  público  moito  máis 
amplo, vai máis aló das fronteiras.
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