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NOOR

FICHA TÉCNICA

Noor. Francia, Paquistán, 2012. Cor, 78 min. Xénero: Drama |  Dirección e
guión:  Guillaume Giovanetti,  Çağla Zencirci   |  Produción: Svetlana Novak
(C'est  au  3,  C'est  au 4)  |  Fotografía: Jacques Ballard  |  Montaxe:  Tristan
Meunier |  Música: Abaji  |  Intérpretes:  Noor, Uzma Ali,  Baba Muhammad,
Gunga Sain, Mithu Sain

SINOPSE
a

Noor quere ser un home. El non per-
tence  máis  á  Khusras,  comunidade
transxénero de Paquistán. Agora, el
está a facer o traballo dun home nu-
nha  decoración  dun  centro  de  ca-
mións  pero  tomará  unha  decisión:
atopar unha moza que lle acepte tal
como é.

ENTREVISTA AOS DIRECTORES

Como descubriron Paquistán?
Visitamos Paquistán por primeira vez
en 2002. Guillaume viviu en Turquía
e eu son turca, polo que esperaba-
mos atopar similitudes entre as dúas
culturas,  pero  sorprendéronnos  va-
rios aspectos deste país, coma o seu
cinema e as historias que nos conta-
ba a poboación local. Tanto que ro-
damos aí a nosa primeira curta! Tras
esta experiencia, volvemos a Paquis-
tán case cada ano, e pasamos moitos
meses estudando a cultura. Pouco a
pouco,  sendo o  país  unha fonte  de
ins-piración,  decidimos  desenvolver
aló a nosa primeira longametraxe.

Como xurdiu a idea do filme? 
Nunha  celebración  relixiosa  na  que
había  millóns  de  paquistanís  e  in-
dios,  Guillaume,  practicamente  im-
berbe, foi abordado por un mozo con
pouca  educación  e  sen  barba.  Este
home estaba sinceramente sorpren-
dido de que Guillaume puidese  ter
parella co seu "hándicap". Logo mar-
chou  e  esquecemos  esta  anécdota
ata que meses  despois  nos lembra-
mos mentres investigabamos a cues-
tión  da  masculinidade  na rexión.  É
dicir, máis aló da aparencia física e
os códigos sociais, que significa ser
un home?

Como fixeron o cásting?
Como paralelamente á produción da
película fixemos curtas,  desenvolvi-
mos un principio que nos levou a tra-
ballar  con  actores  non  profesionais
interpretando  historias  que  escribi-
mos para eles baseándonos nas súas
propias  vidas.  Para  Noor,  levounos
varios meses. Despois de cruzar va-
rias rexións e atopar varios posibles
candidatos  para  o  papel  principal,
tropezamos con Noor nun bazar en

Lahore.  Aínda  que  era  a  primeira
vez que coñecía xente doutro país,
abriuse a nós e contounos a súa his-
toria ese mesmo día, a dun Khusra
que quería converterse nun home. A
súa forma de contar a historia e o
seu comportamento amosaban unha
personalidade moi intelixente quen
de levar un filme sobre os seus om-
breiros. Tras escoitalo en casa máis
de cinco horas, sabíamos que tiña-
mos o noso personaxe principal. Só
nos cumpría construír a nosa pelícu-
la en torno á súa situación dese mo-
mento.

Coñecían os Khusras antes de fa-
cer o filme ou tiveron que investi-
gar sobre eles?
Nos anos que pasamos en Paquistán,
acotío nos atopabamos con Khusras,
porque son parte da sociedade civil,
especialmente no Punxab e Karachi.
Vense nas rúas, nas vodas e nas  ce-
lebracións  polos  nacementos.  Os
Khusras están formados por transe-
xuais, persoas transxénero e homes
que se visten de muller para gañar
a vida. A poboación tamén cre que
teñen poderes espirituais vencella-
dos á extrema pobreza na que vi-
ven. Sabendo que a súa comunida-
de, como as Hijras na India, adoitan
representarse nos filmes locais, non
procurabamos facer especificamen-
te unha película sobre eles. Cando
coñecemos a  Noor,  pasamos moito
tempo  con  el,  como  de  costume,
para entender quen era. Era un pa-
so indispensable para tirarlle o me-
llor partido. Tamén pasamos moito
tempo en contacto cos Khusras que
nos presentou Noor. Convidámolos a
casa, asistimos a eventos especiais
e asistimos ás súas reunións priva-
das. Algúns aceptaron participar na
película. Foi unha experiencia incri-
ble.

É sinxelo deixar a "caste" á que un
pertence en Paquistán?
Aínda que Paquistán é un país mu-
sulmán,  conservou  un  sistema  se-
mellante ao das castes na India. Po-
lo tanto, é extremadamente difícil
saír  de  calquera  grupo  social.  En
particular  a  dos  Khusras,  que  é
unha  comunidade  moi  unida,  con
regras  moi precisas.  Ao  abandonar

esta comunidade, volves estar só ou-
tra vez. Tamén hai unha relación de
mestre/alumno entre os Khusras que
fai que os mestres coiden os alum-
nos ata que se convirtan en mestres
e  coiden  delese  dos  seus  propios
alumnos.  Noor  coñeceu  os  Khusras
con 8 anos, formou parte desta co-
munidade e sempre foi atendido por
este grupo. Polo tanto, é moito máis
difícil para el facer fronte só a unha
sociedade moi masculina.

Tiveron problemas na rodaxe?
Ao  longo  dos  anos  creamos o  noso
"golden team", un equipo de 12 per-
soas  formado  por  técnicos  paquis-
tanís e franceses que se entregaron
en corpo e alma á película, a pesar
do orzamento reducido e o gran nú-
mero de lugares. En todos os sitios
de Paquistán onde filmamos tamén
nos beneficiamos da axuda de vellos
amigos  que  actuaron  ou  involucra-
ron ás  súas  familias  e amigos.  Non
tivemos problemas coas autoridades
locais, que foron moi solidarias. Sim-
plemente,  nalgunhas  partes  de  Pa-
quistán, como nunha área da auto-
estrada  Karakoram,  limitámonos  a
rodar a paisaxe cun equipo reducido
sen  estranxeiros,  por  deferencia
fronte á poboación local.  De feito,
foi  sobre  todo  a  nivel  técnico  que
tivemos problemas. A calor extrema
nalgúns  lugares  danaba  a  miúdo  o
equipo. Pero o momento máis dan-
tesco da rodaxe vivímolo no val de
Hunza a comezos de xuño. Dez días
antes da nosa chegada houbo un co-
rremento  de  terra  importante  que
creou un dique natural  e alterou o
clima local. Mentres que viñamos do
Punxab, onde estabamos a 40 graos,
tivemos que aprender a durmir pola
noite en tendas a menos dez graos.
Máis aló da choiva e a neve, inusuais
nesta tempada, o problema era so-
bre  todo non poder  acceder  certas
localizacións e persoas xa filmadas.
Tivemos que cambiar varias secuen-
cias no último minuto e atopar solu-
cións en pouco tempo. Pero puide-
mos  aproveitar  a  nosa  experiencia
anterior traballando con non profe-
sionais, o que supuña unha gran fle-
xibilidade  de  reescritura  en  plena
rodaxe.
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