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O PASADO

FICHA TÉCNICA

Le passé. Francia, Irán, 2013. Cor, 130 min. Xénero: Drama | Dirección e
guión:  Asghar Farhadi | Produción: Alexandre Mallet-Guy (Memento Films
Production) |  Fotografía:  Mahmoud Kalari |  Montaxe: Juliette Welfling |
Música:  Evgueni  Galperine,  Youli  Galperine |  Intérpretes:  Bérénice Bejo
(Marie), Tahar Rahim (Samir), Ali Mosaffa (Ahmad), Pauline Burlet (Lucie),
Elyes Aguis (Fouad)
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Mellor Actriz
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Mellor Película Estranxeira

SINOPSE
a

Despois  de  catro  anos  de  separa-
ción, Ahmad viaxa de Teherán a Pa-
rís a petición de Marie, a súa esposa
francesa, para resolver os trámites
do seu divorcio. Durante a súa esta-
día,  Ahmad  descobre  a  conflitiva
relación entre Marie e a súa filla.
Os seus esforzos para mellorar esa
relación sacarán á boia un segredo
do pasado. 

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Como xurdiu este proxecto?
Eu  escribira  outro  guión  antes  de
rodar Nader e Simin. O distribuidor
francés  leuno  e  decidiu  producilo
en París. Mentres traballaba no pro-
xecto, decateime de que tiña outra
historia na cabeza que empezaba a
tomar forma, cruzárame con outro
relato. Aos poucos inclinámonos po-
la nova historia. Desenvolvina e así
naceu  O pasado. París seguía a ter
un papel.

Con todo, o París histórico non ten
cabida na película.
Tiven moito coidado de non abusar
da dimensión histórica da arquitec-
tura de París  para non facer unha
película turística. Decidín moi pron-
to que a  casa  da protagonista  es-
taría nos arredores. París está, pero
é unha presenza discreta. O perigo
de calquera director que roda fóra
do seu contexto de orixe é incluír o
primeiro que lle chama a atención.
Por iso quixen facer o contrario. 

Como construíu a historia?
Nunca escribo unha historia lineal.
Non hai un punto de partida nin un
de  chegada.  Sempre  conto  varias
historias independentes que acaban
converxendo cara a unha situación
común. Escribo de forma intuitiva,
pero en canto acabo a sinopse, em-
pezo a facerme preguntas sobre o
pouco que coñezo da historia.

A súa observación da vida en Fran-
cia está reflectida no guión?
Fíxenme moitas preguntas sobre as
diferenzas: que cambiaría se a his-
toria  transcorrese  en  Irán?  Nos
meus filmes,  os personaxes expré-
sanse de forma indirecta. É habitual
na miña cultura, un recurso dramá-
tico  que  uso  a  miúdo.  Notei  que
aquí  non o  é:  os  franceses  expré-
sanse  de  modo  máis  directo.  Por
tanto, debía adaptar o desenvolve-
mento dos meus personaxes france-
ses a ese novo parámetro. 

Con todo, é o personaxe iraniano
o que fai falar aos demais.
Esforceime para que a nacionalida-
de non definise aos personaxes. É a
situación o que define o seu com-
portamento, e nunha situación crí-
tica, bórranse as diferenzas.

Que  lle  fixo  escoller  a  Bérénice
Bejo para o papel de Marie?
Coñecín  a  Bérénice  nunha  viaxe
promocional a Estados Unidos e  pa-
receume  cálida  e  sincera.  Véndoa
en The Artist quedei convencido de
que era unha intérprete intelixen-
te.  Posúe  as  calidades  que eu vía
necesarias: ser unha persoa intere-
sante e atractiva coa que o espec-
tador queira estar.

Seica  o  primeiro  día  de  probas
buscaba algo no seu rostro.
Si, a dúbida, algo moi palpable en
Marie,  pero  non en Bérénice.  Con
todo, amosoume que podía facelo.

O personaxe  de  Marie  fai  que  a
situación vaia cara adiante.
Marie está decidida a ir cara adian-
te  e  desfacerse  do  pasado,  pero
non sei se o conseguirá... O pasado
representa un lastre maior para os
homes.  Nese  aspecto  Marie  pode
describirse como o personaxe máis
progresista. Non sei por que, as mu-
lleres  teñen  ese  papel  nas  miñas
películas, como en Nader e Simin.

Cales  son  as  calidades  de  Tahar
Rahim, que interpreta a Samir?
Vin Un profeta en Irán e souben que
era  un  actor  diferente,  excepcio-
nal,  que podía adaptarse a  papeis
moi complexos.  Por iso  quixen tra-

ballar con el. Unha das característi-
cas máis prezadas de Tahar é a súa
vertente  de  neno.  Conservou  algo
das emocións e reaccións da infan-
cia.

Fálenos de Ali Mosaffa.
Ali ten algo especial como actor e
persoa:  é  moi  comedido  nas  súas
expresións,  nos  seus  movementos.
Dá a impresión de que o seu mundo
interior  é  moi  rico.  Atrae  aos
demais,  dan  ganas  de  saber  máis
del. Paréceme que estes trazos se
desenvolveron en Ahmad tras esco-
ller  a  Ali  para  o  papel.  Precisa-
bamos a un actor iraniano que fala-
se francés, o que restrinxía moito a
selección. Ali foi quen de dominar o
idioma nunhas cantas semanas.

Ao principio, o personaxe de Ah-
mad tiña un vínculo co cinema.
Si, nunha primeira etapa imaxineino
ligado ao cinema. Aos poucos deime
conta de que non quería definir a
súa  profesión,  era  mellor  saber
pouco dese home.  Gustaríanos  co-
ñecelo mellor,  saber de onde vén,
pero nunca chega o momento idó-
neo de presentarse.

Como dirixiu a Pauline Burlet, no
papel de Lucie?
Vin a moitas mozas da súa idade an-
tes de escollela,  e elixina despois
de ver unha proba filmada. Souben
que  tería  a  forza  precisa  para  o
papel. A clave da súa interpretación
está  na  motivación.  Igual  que  Ah-
mad, Lucie é  reservada. A introver-
sión achégaos: Lucie é a que máis
bota de menos a Ahmad desde que
se foi; non só perdeu ao marido da
súa nai, senón a un pai.

François Truffaut dicía que os ne-
nos  non  saben mentir  no  cine  e
ofrecen  unha  verdade  diferente
dos adultos. Está de acordo?
Cheguei  á  conclusión  de  que  son
incapaz de facer unha película onde
non haxa nenos, aínda que é difícil
traballar con eles. Pero teño a sen-
sación de que a súa presenza abre o
ambiente  do  filme  ás  emocións  e
aos estados afectivos. Insuflan sin-
ceridade á historia.

Luns 22, 20:30 + 23h: VIDAEXTRA · Dir. Ramiro Ledo | E despois, pechamos por vacacións de Nadal


