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Festival de Cannes 2016
Mellor Actor e Guión
Premios Oscar 2016
Mellor Película de Fala Non Inglesa
National Board of Review 2016
Mellor Película de Fala Non Inglesa

SINOPSE

Emad e Rana son unha parella que se
ve obrigada a deixar o seu vello piso
en Teherán por  mor  dun  inminente
derrube.  Ambos  forman  parte  do
elenco  dunha  produción  teatral  de
Morte dun viaxante . Instálanse nou-
tro lugar, pero un incidente relacio-
nado co anterior inquilino cambiará
dramaticamente a vida da parella. 

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Tras rodar en Francia e en francés
O  pasado,  que  lle  fixo  volver  a
Teherán para rodar  O viaxante ? 
Ao terminar de rodar O pasado, em-
pecei a traballar nunha historia que
transcorre en España. Escollemos as
localizacións, escribín un guión moi
completo,  sen  diálogos.  Reuninme
cos  produtores  e  os  actores  princi-
pais,  pero  para  conseguir  todo  o
equipo facía falla un ano. Recoñezo
que me alegrei moito porque me da-
ba tempo de rodar unha película en
Irán. Non me sentía moi cómodo coa
idea  de  facer  dous  filmes  seguidos
no estranxeiro e, en certo xeito, dis-
tanciarme das rodaxes no meu país.

Como naceu este proxecto? 
Había tempo que tomaba notas para
unha historia sinxela na que estaba a
pensar. Cando xurdiu a oportunidade
de rodar en Irán, recompilei todo o
que  escribira  en  anos  anteriores.
Ademais, sempre tivera ganas de fa-
cer  unha  película  que  transcorrese
no mundo do teatro.  De mozo tra-
ballei  no  medio,  e  significa  moito
para min. Era a historia perfecta pa-
ra a contorna do teatro. Foi así como
empecei a desenvolver un guión so-
bre xente preparando unha obra.

Como definiría a película?  
Cústame moito definila ou resumila,
ou mesmo  explicar o que  significa a

historia para min persoalmente. To-
do depende das preocupacións e do
estado mental do espectador. Se o
toma  como  un  comentario  social,
acordarase  de  certas  cousas.  Pero
pode enfocalo desde a perspectiva
dun conto moral, ou mesmo de algo
diferente. O único que podo dicirlle
é  que,  de  novo,  o  filme  trata  da
complexidade  das  relacións  huma-
nas, sobre todo no seo da familia.

Son Emad e Rana dous personaxes
típicos da clase media iraniana? 
Emad e Rana son  de clase media.
Non podo dicir que sexan represen-
tativos da maioría de parellas dese
nivel na súa relación ou a súa forma
de ser. Os personaxes foron creados
coa intención de que o espectador
non tivese a sensación de que a pa-
rella fose diferente de calquera ou-
tra.  Forman  unha  parella  normal
coas  súas  propias  características.
Os  dous  móvense  nunha  contorna
cultural. Pero, de súpeto, atópanse
sumidos nunha situación que reve-
lará  aspectos  inesperados  da  súa
personalidade.

O título fai referencia a unha obra
de Arthur Miller;  que lle fixo es-
coller esta obra en particular? 
Lin Morte dun viaxante  sendo estu-
dante.  Marcoume  profundamente,
talvez polas súas reflexións sobre as
relacións humanas. É unha obra moi
rica, que ofrece lecturas múltiples.
A dimensión máis importante paré-
ceme a  crítica  social  dun  período
histórico no que a rápida transfor-
mación da América urbana destruíu
unha clase social. Toda unha cate-
goría de persoas que non souberon
adaptarse á inesperada moderniza-
ción  foron  esmagadas.  Nese  senti-
do,  a obra garda moitos paralelis-
mos  coa  situación  actual  no  meu
país. As cousas cambian á velocida-
de do raio e non queda máis reme-
dio que adaptarse ou morrer. A crí-
tica social  que forma o núcleo da
obra segue sendo válida en Irán. 
Outra dimensión da obra é a com-
plexidade  das  relacións  sociais  no
seo da familia, sobre todo na pare-
lla formada polo viaxante e a súa
muller. Na obra hai unha forte atrac

ción  emocional,  e  iso  fai  que  ade-
mais  de  conmovedora,  tamén  obri-
gue  ao  público  a  reflexionar  sobre
temas  moi  sutís.  En  canto  decidín
que  os  personaxes  estarían  nunha
compañía teatral e que prepararían
unha obra,  pensei  que o drama de
Miller  era  moi  interesante  porque
me permitía establecer un paralelis-
mo coa  vida  persoal  da  parella  no
centro  da  historia.  No  escenario,
Emad e Rana fan os papeis do via-
xante e da súa muller. Na vida real,
sen sabelo, atoparanse co viaxante e
a  súa  familia,  e  deberán  decidir  o
seu destino.

Evoca o desenvolvemento anárqui-
co de Teherán mediante a vista da
nova  terraza  dos  protagonistas.  É
esa a súa opinión da súa cidade? 
Teherán hoxe en día parécese moito
á Nova York descrita por Arthur Mi-
ller.  É  unha  cidade  que  cambia  a
moita velocidade, destruíndo todo o
vello, como hortas e xardíns, substi-
tuíndoos por torres. É o ambiente no
que vive o viaxante. Teherán cambia
de forma frenética e irracional. Nu-
nha película que conta a historia du-
nha  familia,  a  casa  xoga  un  papel
principal. É algo que xa se viu nou-
tros filmes meus. 

Dirán os seus futuros traballos algo
sobre o actual clima político? Que-
re transmitir algunha mensaxe?
Estou seguro que nunca na vida farei
películas políticas. Non me gusta ver
o mundo a través da estreita visión
da política; gústame lidar coa socie-
dade, coas persoas. Tampouco trans-
mitirei mensaxes a través do cine. As
películas  deben  formular  preguntas
en lugar de presentar respostas.

Imaxínase facendo unha comedia?
Ese é un dos meus maiores desexos.
Espero poder  facer  algo cómico al-
gún  día,  abordar  a  humanidade  a
través da comedia. Sería algo  com-
plicado, pero espero realizalo pron-
to,  talvez cando volva traballar  en
Irán. Non tentaría facer unha come-
dia fóra da miña propia cultura, non
me parece factible. Un dos meus di-
rectores favoritos é Billy Wilder, en-
cántame ese tipo de cinema.

Luns 5: No Cow on the Ice & Tout le monde aime le bord de la mer  | Mércores  7: A moza descoñecida


