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Poulet aux prunes. Francia, Alemaña, 2011. Cor, 91 min. Xénero: Comedia 
dramática  |  Dirección  e  guión:  Marjane  Satrapi,  Vincent  Paronnaud  | 
Produción: Hengameh Panahi (Celluloid  Dreams,  Studio  Babelsberg, 
TheManipulators)  |  Fotografía:  Christophe  Beaucarne | Montaxe: 
Stéphane  Roche  |  Música: Olivier  Bernet |  Intérpretes: Mathieu 
Amalric (Nasser-Ali),  Edouard  Baer  (Azrael),  Maria  de  Medeiros 
(Faringuisse), Golshifteh  Farahni  (Irane),  Eric  Caravaca  (Abdi),  Chiara 
Mastroianni (Lili adulta), Isabella Rosellini (Parvine) | Distribuidora: Golem 
| Versión orixinal subtitulada en castelán

FESTIVAIS

Venecia 2011: Sección oficial

SINOPSE
a

Teherán, 1958. Nasser Ali Khan é un 
virtuoso  do  violín  que  decide 
deixarse  morrer  despois  de  que  a 
súa  muller  rompa  o  seu  amado 
instrumento durante unha discusión 
matrimonial.  Pero  os  verdadeiros 
motivos da súa decisión son moito 
máis complexos. 

ENTREVISTA Á DIRECTORA

Tras  Persépole, non quería volver 
facer un filme animado?
Non.  O  máis  interesante  nun 
proxecto artístico é poder aceptar 
un  reto,  facer  cousas  novas. 
Vincent e eu funcionamos así, é o 
noso motor, é o que nos empuxa.

Con  todo,  Polo  con  ameixas é 
unha  película  con  actores  de 
carne  e  óso  que  ten  a  fantasía 
dunha película de animación.
Para  nós,  este  filme  foi,  desde  o 
principio,  a  continuación  lóxica  e 
coherente  de  Persépole.  Primeiro 
porque o músico roto de amor é o 
irmán do meu avó  do que falaba en 
Persépole. Tamén porque Vincent e 
eu non podemos esquecer o medio 
do que vimos; somos debuxantes e 
utilizamos certas cousas dese medio 
de  expresión  natural  para  nós. 
Ambos temos unha fe  absoluta no 
cinema como forma de explorar  o 
imaxinario  e  o  esteticismo.  O 
realismo  non  nos  interesa  moito. 
Para nós, o cinema baséase no soño 
e a fantasía, grazas ás películas que 
nos gustaron, desde O mago de Oz, 
pasando polo expresionismo alemán 
e Hitchcock, até Fellini. 

Que  lle  empuxou  a  escribir  a 
novela gráfica Polo con ameixas?
O punto de partida é a historia do 
tío da miña nai, que era músico e 
morreu en circunstancias escuras.

Fun a Alemaña a ver ao meu tío; el 
tamén é  músico.  Contoume que o 
meu tío avó era un home notable, 
un dos mellores instrumentistas de 
tar (un tipo de laúde iraniano) da 
súa época, e ensinoume fotos súas. 
Era moi aposto, e o seu belo rostro 
romántico  inspiroume  para  contar 
unha historia de amor roto. Tamén 
sentía  a  necesidade  de  falar  da 
morte;  esa  idea  perségueme, 
obsesióname,  non  podo  aceptala: 
ao  final  non  queda  nada,  non  hai 
redención.  Ese  foi  o  punto  de 
partida,  o  resto  chegou  só.  Hai 
invencións, recordos de familia.

Foille  máis  fácil  adaptar  este 
cómic para o cinema?
Si, primeiro porque era un só libro 
e  non  catro,  e  sobre  todo porque 
non  tiña  o  mesmo  peso  afectivo. 
Con Persépole, volver vivir o pasado 
custoume  moito.  Logo  estaba  o 
aspecto político, o réxime islamita. 
E  era  a  primeira  vez  que  non 
traballaba soa. Este filme foi moito 
máis fácil, só era unha bela e triste 
historia  de  amor.  Identifícome 
moito co músico. 

No filme, o tar é un violín.
O  tar  é  un  instrumento  moi 
particular,  cunha  forma  singular  e 
un son especial. Non queriamos que 
esa vertente excepcional atraese a 
atención.  O  instrumento  só  é  un 
pretexto para contar algo. O violín 
está  moi  presente  na  música 
iraniana e é máis universal.

A estrutura elíptica do filme é moi 
fiel  á da novela gráfica. Cada un 
dos  episodios  que  rompen  a 
continuidade  do  relato  ten  unha 
estética diferente. Tardaron moito 
en porse de acordo co estilo que 
terían estas escapadas?
Efectivamente,  o  libro  tiña  unha 
estrutura  múltiple,  lúdica, con 
saltos adiante e atrás no tempo, e 
era indispensable que aparecese na 
película.

Divertiunos  moito  xogar  coas 
posibilidades,  cos  estilos  que  nos 
fixeron soñar no pasado. Gustounos 
a idea de rodar un melodrama como 
Douglas Sirk, pero con humor.
Divertímonos  pasando  do  estilo 
sitcom  ao  melodrama  italiano, 
apropiándonos do cinema fantástico 
e facendo unha chiscadela a Méliès. 
De seguida nos puxemos de acordo 
no  tratamento  das  secuencias. 
Vincent  e  eu  falamos  moito, 
debuxamos e tentamos achegarnos 
o máis posible ao que imaxinamos. 
Non  é  difícil,  os  dous  temos  o 
mesmo gusto estético. 

Con  todo,  os  seus  universos 
gráficos son moi diferentes.
É verdade, Vincent é  máis barroco 
ca  min,  pero  os  nosos  universos 
compleméntanse.  Compartimos 
moitas  cousas:  a  faceta  lúdica,  a 
mirada  humorística  e  carente  de 
ilusión  con  que  contemplamos  o 
mundo e as persoas que nos rodean. 
A cotío reaccionamos de igual modo 
ante  unha  situación:  quedamos 
pampos.  Os  dous  admiramos  a 
Dostoievski, e como el, cremos que 
todo o mundo é bo e malo á vez. 
Ademais,  Vincent  faime  rir. 
Funcionamos por sermos diferentes 
e, por tanto, complementarios. No 
estudio  repartimos  as  tarefas; 
Vincent ocúpase do encadre, a luz e 
a  cámara,  e  eu,  dos  actores  e  o 
vestiario. Iintercambiamos opinións 
e  seguimos  a  sorprendernos 
mutuamente.

Dixo que para o papel de Nasser 
non  había  ninguén  mellor  que 
Mathieu Amalric, por que?
Mathieu  ten  a  tolemia,  a  fantasía 
requirida,  os  ollos,  a  forza  e  os 
nervios  necesarios.  Non  podía  ser 
outro, é un actor de moito talento. 
Pode pasar de Desplechin a James 
Bond e,  amais, tocar o violín. É un 
home aberto, moi disposto. Dos 46 
días que durou a rodaxe, estivo 44 
no estudio, concentrado e paciente. 
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