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a

Festival de Locarno 2011
Premio Especial do Xurado
Festival BAFICI 2012
Mellor Película, Mellor Director

SINOPSE
a

Yaron é un policía que pertence a
un grupo de elite da unidade anti-
terrorista israelí. Os membros desta
unidade son a arma coa que o esta-
do apunta aos seus inimigos. A Ya-
ron  encántalle  o  seu  traballo.  Ta-
mén está emocionado porque a súa
muller vai dar a luz; pode ser pai en
calquera momento. Pero un encon-
tro cun grupo tan violento como ra-
dical enfrontaralle á guerra de cla-
ses en Israel e á guerra que se libra
no seu interior.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

A que responde a decisión de divi-
dir a película en dúas partes?
Hai dúas razóns principais. Neste ti-
po de filmes onde dúas persoas se
van coñecer  o  tema principal  é  o
camiño que un toma para chegar ao
outro,  e  a  través  destes  camiños
chegaremos a coñecelos mellor. Co-
mo se atopan é o gran asunto que
se revela cara ao final. Aquí o en-
contro é o máis evidente, e o filme
é un intento de dar un perfil exis-
tencial a estas figuras.
En segundo lugar, o filme vai sobre
dous  grupos  incapaces  de  escapar
de si mesmos e mirar máis aló. De
facelo quizais todo sería diferente,
pero  non  poden.  Foi  na  mesa  de
montaxe que me dei conta de que
non se poden mesturar, non estaba
concibido así desde o principio.
a

Na  historia  do  policía  hai  certas
doses de humor, baseadas no seu
narcisismo. Foi intencional?
As reaccións foron distintas. En No-
va York rían coma se fose unha co-
media de Eddie Murphy, en Locarno
non escoitei a ninguén rir. Eu creo
que  a  primeira  parte  é  divertida.
Non pensei en escribir unha come-
dia pero hai algo gracioso de forma
perturbadora.  Era importante para
min que o policía fose un tipo agra-

dable. Iso é o que o fai sinistro, que
sexa agradable. Non é o clásico po-
licía corrupto da NYPD, senón que
moitas mulleres devecerían por ser
masaxeadas  así  polo  seu  esposo.
Ademais,  el  faino  todo  dun  xeito
tan perfecto, desde unha masaxe a
unha  matanza.  Para  el  é  como  a
"operación masaxe".
a

Este  retrato  provocou  molestias
en Israel...
Si. Censuraron a película ao califi-
cala para maiores de 18 anos. Hou-
bo  un  escándalo  na  prensa  e  tivo
que intervir o ministro de Cultura.
Consideraron  que  podía  transmitir
malas  ideas  á mocidade de Israel.
Israel é un país de dereitas cun cine
de  esquerdas.  A través  do  cinema
podes entender os problemas da so-
ciedade pero nunca entendes o que
pensa a xente. O gran problema de
Israel é que hai moita xente que cre
que non hai problemas. O deber dos
cineastas é amosalos.
a

O filme mostra un enfrontamento
de israelís contra israelís. É inte-
resante a escena en que os poli-
cías se dan conta de que os inimi-
gos non son terroristas islámicos.
Israel  está marcada pola cohesión,
a idea de que estamos todos xuntos
contra os  demais.  Que Israel  loite
contra Israel é unha idea polémica.
a

O  filme  fala  do  rol  que  deben
cumprir os homes en Israel. Que o
levou a querer falar deste tema?
A temática sobre a masculinidade é
universal  pero  en  Israel  ese  tema
está  vinculado  con  ser  soldado.
Creo que o meu país é un lugar moi
patriarcal e machista. Por sorte hai
moitas mulleres fortes e intelixen-
tes, que deben enfrontarse a todo
ese  comportamento.  Sinto  que  a
masculinidade é a clave para coñe-
cer a alma israelí. Ao mesmo tem-
po, é un tema que aínda non teño
resolto comigo mesmo e isto permi-
tiume facer a película.
a

Con todo o personaxe máis com-
plexo é a moza revolucionaria.
Estou de acordo. Creo que ela ten
certa conciencia. Non pode aceptar
a imperfección da realidade e, dal-

gún xeito, está a buscar unha exis-
tencia  perfecta.  Ningún  dos  seus
amigos é bo abondo para ela. Creo
que  está  a  buscar  na  morte  unha
salvación da súa vida impura.
a

Por que elixe contar a historia dos
dous  grupos  facendo  fincapé  na
súa vida cotiá?
Para min o pensamento político ex-
présase nas cousas máis cotiás. Na
forma en que a  xente fala,  baila,
báñase, ten sexo. A xente ás veces
se pregunta por que non podemos
vivir en paz e xeralmente bótaselle
a culpa aos políticos, pero creo que
o máis importante é que nós mes-
mos  estamos  tan  afeitos  á  guerra
que non podemos imaxinar unha vi-
da sen ela.
a

A peli case non ten banda sonora.
Foi unha opción consciente?
Instintivamente  non  poño  música,
porque non sei facelo. É complicado
e creo que no 99% das películas hai
demasiada música. Cando está ben
feito é marabilloso, pero eu téñolle
un pouco de medo ao recurso. Aquí
só hai música ao final. Quería que
lle dese unha dimensión universal á
historia. Aparece cando están a ma-
tar ao millonario, e con ela quixen
reflectir a incapacidade de cambiar
o curso das cousas.

Fálenos dos actores protagonistas.
Yiftach é un actor de televisión. Bo-
xeou tres anos para preparar o pa-
pel,  mesmo conviviu cun comando
especial. Casa co rol porque hai al-
go baleiro na súa mirada, é unha fa-
chada sen nada atrás. Ten un lado
narcisista que axuda moito ao per-
sonaxe.  É  un  dos  poucos  “actores
de postais”; ten algo icónico, como
Montgomery Clift.
Yaara foi unha descuberta, era es-
tudante de teatro. Pensei que sería
difícil atopar á actriz ideal, pero fi-
xo unha audición moi boa. Na roda-
xe, cando lle explicaba algo, execu-
tábao de forma perfecta. Nunca fi-
xo unha toma mala. Meteuse tanto
no personaxe que ás veces custába-
me entender que a actriz non é o
personaxe; na súa vida ela é distin-
ta, é moi riseira. 
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