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O OUTRO LADO DA ESPERANZA

FICHA TÉCNICA

Toivon tuolla puolenaka. Finlandia,  2017. Cor,  98 min.  Xénero: Comedia
dramática | Dirección e guión: Aki Kaurismäki | Produción: Aki Kaurismäki
(Sputnik) | Fotografía: Timo Salminen | Montaxe: Samu Heikkilä | Intérpre-
tes:  Sherwan  Haji  (Khaled),  Sakari  Kuosmanen  (Wikström),  Ilkka  Koivula
(Calamnius), Tommi Korpela (Melartin), Janne Hyytiäinen (Nyrhinen), Nuppu
Koivu (Mirja), Simon Al-Bazoon (Mazdak), Kati Outinen
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Festival de Berlín 2017
Oso de Prata ao Mellor Director
Festival de San Sebastián 2017
Premio FIPRESCI á Película do Ano

SINOPSE

O  mozo  Khaled  chega  a  Helsinqui
oculto nun barco de carga proceden-
te de Siria. A súa solicitude de asilo
é rexeitada, pero decide quedar de
todos  os  xeitos.  Mentres,  un  gris
comercial chamado Wikström decide
mudar a súa vida e abrir un decaden-
te restaurante. Os seus camiños cru-
zaranse cando unha tarde Wikhström
atopa a Khaled na porta do seu res-
taurante  e  decide  ofrecerlle  teito,
comida  e  traballo.  Pero  o  soño  do
rapaz é atopar á súa irmá, que ta-
mén fuxiu de Siria.

NOTAS DO DIRECTOR

Con este filme esforceime en romper
coa visión europea de que todos os
refuxiados  son  vítimas  patéticas  ou
emigrantes  arrogantes  que  invaden
os nosos países para quitarnos o tra-
ballo, a muller, a casa e o coche. A
creación  e  imposición  de  prexuízos
estereotipados espertan un eco sinis-
tro en Europa. Non me importa reco-
ñecer que O outro lado da esperanza
é,  ata  certo  punto,  unha  película
tendenciosa que tenta influír sen o
menor escrúpulo nas perspectivas e
opinións dos espectadores,  ao mes-
mo tempo que manipula as emocións
para  conseguir  o  seu  obxectivo.  E
dado que estes esforzos fracasarán,
espero que polo menos quede unha
historia recta e melancólica con to-
ques de humor, un filme case realis-
ta ao redor dalgúns destinos huma-
nos no mundo de hoxe en día.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Que lle levou a dedicar unha trilo-
xía ao drama dos refuxiados? 
Eu nunca crin ser moi listo pero ago-
ra,  por  culpa  dos  líderes  políticos,
síntome un idiota. Nacín en Europa e
fun educado como europeo, pero ho-
xe  avergóñome  diso.  A democracia
occidental  xa  non segue  as  regras

básicas  da  auténtica  democracia.
Esquecemos que os  refuxiados  son
xente que ama e necesita ser ama-
da, que ten unha historia e uns sen-
timentos, e que sofre. E sofre sobre
todo por mor da nosa indiferenza e
o trato inhumano que lles damos.

Le  Havre achegábase  á  narrativa
dun conto de fadas e esta é talvez
máis realista.
En realidade, a forma de afrontar o
argumento é o mesmo. Quero pen-
sar que o que cambiou é a propia
realidade. Todo se volveu máis es-
curo  nestes  6  anos.  Dalgunha  for-
ma, o que está a pasar é unha de-
mostración  evidente  da  vitoria  do
capital. O diñeiro diríxeo todo e na-
da parece detelo. Vivimos unha ca-
tástrofe  e  parece  que  non  quere-
mos darnos conta. Nunca fomos ino-
centes pero cada vez somos menos.

Cre  que  a  arte  ten  que  cumprir
unha función social?
O cinema non pode cambiar o mun-
do.  Jean  Renoir  choraba  porque
tras mostrar os desastres da Primei-
ra Guerra Mundial nunha obra mes-
tra como A gran ilusión, nada impe-
diu  que  chegase  outra  aínda  máis
brutal. A arte non cambia nada. A
arte, de feito, xa non é arte. Agora,
transformouse  en  simple  entrete-
mento. En calquera caso, iso non é
malo. Todo o que signifique un ali-
vio do sufrimento necesario da vida
é obxectivamente bo.

Parece máis pesimista que os seus
propios personaxes...
Digamos que, a pesar de todo, a no-
sa obriga é tentalo. Abonda con iso.
Iso xustifica o traballo. Non te po-
des  render  desde  o  principio.  Hai
que demostrar certo orgullo. Si, sa-
bes que vas perder, pero polo me-
nos perdes con estilo. Niso resúme-
se o sentido do meu traballo.

Cal é a súa relación coa comedia?
Non sei se existe o humor finlandés,
non se sei se consegue xogando ao
ping pong, pero a vida é aburrida,
todos  deberían  ter  sentido do hu-
mor. Como cineasta tento facer rir,
pero logo cando vexo un filme meu,
choro. E teño as miñas razóns.

Considérase  herdeiro  do  cinema
humanista de Ozu ou Renoir?
Espero non resultar vaidoso ao dicir
isto, pero alguén tiña que ser o seu
herdeiro. É que non se pode perder
unha herdanza así. Ozu é humanismo
e arte,  un gran  artista  do cinema.
Moita xente viu as súas películas, pe-
ro  non  tanta  parece  trasladar  ese
humanismo ao seu cinema. Con to-
do, n'O outro lado da esperanza ten-
tei  copiar  ao  gran  mestre  Chaplin,
son  un  fiel  seguidor  das  súas  ensi-
nanzas: un plano xeral é comedia e
un primeiro plano é traxedia.

O seu filme chama á desobediencia
e rebelarse contra a autoridade?
Non hai nada sorprendente en facer
o correcto. Durante un intre, a mu-
ller da porta no centro de refuxiados
é un ser humano. Calquera acto con-
tra  o  sistema é  lexítimo, porque o
sistema  é  ilegal.  Iso  esta  baseado
n'O capital, de Karl Marx. Porque o
capital  nunca  chega  legalmente,  o
diñeiro crece grazas á ilegalidade, a
actos ilegais, así que estar en contra
do capital é moralmente legal. Diga-
mos que así se equilibra a cousa.

Os neonazis aparecen na película.
Pode facer algo Europa contra iso?
Debería haber outra forma de facer
as cousas. Mentres os europeos res-
pectemos aos gobernos que non te-
ñen dereito moral a gobernar, esta-
remos perdidos, e se non alzamos a
voz estamos perdidos.

Ao presentar o filme en Berlín de-
clarou que talvez esta sería a súa
derradeira película.
É posible que non faga máis cinema.
Empecei no 78, cando era novo e a
metade de nós non nacera aínda. Pe-
ro estou canso. Hai un momento pa-
ra  todo,  e apetéceme vivir  a  vida,
aínda que non se como, porque sem-
pre  traballei.  Supoño que tarde ou
cedo  acabarei  suicidándome.  Suici-
darse é algo moi finlandés. Non te-
mos horas de luz solar abondo, fálta-
nos vitamina D. Aínda así, se dentro
de 5 anos sigo vivo, é posible que fa-
ga outra película. Mesmo podería ser
a comedia máis optimista de toda a
miña carreira.
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