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SAYAT NOVA (A COR DA GRANADA)

FICHA TÉCNICA

Sayat Nova. URSS, 1968. Cor, 79 min. Xénero: Drama experimental | Direc-
ción e guión: Sergei Parajanov | Produción: Armenfilm Studios | Fotografía:
Suren Shakhbazyan |  Montaxe:  Sergei Parajanov, M Ponomarenko | Música:
Tigran Mansuryan | Intérpretes: Sofiko Chiaureli (poeta novo, amante, musa,
mimo, anxo), Melkon Aleksanyan (neno), Vilen Galstyan (poeta no claustro),
Giorgi Gegechkori (vello), Spartak Bagashvili (pai), Medea Djaparidze (ani)

SINOPSE
a

Biografía do trobador e poeta arme-
nio do século XVIII Sayat Nova. En lu-
gar de facer unha narración lineal, o
director encárgase de realizar unha
serie de cadros viventes que repre-
sentan episodios importantes da vida
do poeta en clave simbólica:  a súa
infancia, a súa mocidade, a súa en-
trada a  un mosteiro,  ou  o  seu  en-
frontamento co anxo da morte. Estes
capítulos están desenvolvidos a par-
tir de fragmentos das súas obras, os
cales aparecen en intertítulos ou se
escoitan mediante unha voz en off.

NOTAS DE JAIME PENA 
PROGRAMADOR DO CGAI

Unha nota aclaratoria inicial:  Sayat
Nova non é  A cor da granada, a pe-
lícula que coñeciamos sobre o poeta
armenio do século XVIII  Sayat Nova
rodada  por  Sergei  Parajanov  entre
1967 e 1968. A cor da granada foi o
título que lle puxo a censura sovié-
tica cando foi  remontada ao pouco
de  ser  estreada.  Con  ese  título  e
montaxe  coñeceuse  internacional-
mente a partir da década dos 70 a
que  está  considerada  como  a  gran
obra mestra de Parajanov. Restaura-
da  por  fin  en  2014  e  restituída  a
montaxe orixinal grazas á colabora-
ción entre a Cineteca di Bologna e o
Filme Foundation de Martin Scorse-
se, esta Sayat Nova si é a Sayat Nova
que concibiu Parajanov.

O episodio da censura soviética, ce-
losa desde un primeiro momento do
proxecto, é sumamente significativo.
Segundo conta Erik Bullot no seu li-
bro sobre a película, a fita é tachada
de  escura,  alegórica  e  formalista,
cun clima relixioso que se impón ao
obrigado  realismo.  Como  ocorreu
tantas veces, a censura entendeu á
perfección o desafío que lle expuña
Parajanov: aquilo do que acusaba ao
filme constituía en realidade as súas
maiores virtudes.

Efectivamente, Parajanov despreza o
realismo e máis aínda o relato bio-
gráfico  cronolóxico.  Como  propón
desde o mesmo rótulo inicial, o seu
retrato de Sayat Nova susténtase so-

bre  “o  simbolismo  e  as  alegorías
propias  dos  poetas-trobadores  da
Armenia medieval”. A poesía tradú-
cese en imaxes, e esta non é unha
forma de falar. Por suposto, o mun-
do  que  crea  Parajanov  resulta,  a
ollos dun espectador descoñecedor
da  obra  do  poeta,  tan  críptico  (e
escuro)  como  inmensamente  belo.
No  fondo  estamos  ante  a  antítese
de  Andrei  Rublev (1966),  na  que
Tarkovski  reconstrúe  episodios  da
vida do pintor medieval de iconas.
O  pintor  está  na  orixe  dun  relato
biográfico;  pola  contra,  o  poeta
suscita  unha  sucesión  de  imaxes
que se organizan en base a paráme-
tros sensoriais, por máis que subxa-
za un esqueleto temporal  que nos
leva da infancia do poeta ao seu re-
tiro xa ancián nun mosteiro do Cáu-
caso.

Neste  itinerario,  o  dionisíaco  (as
granadas,  as  uvas)  deixa  paso  ao
misticismo; ou, o que é o mesmo,
as paixóns derivan nos tormentos do
poeta e nun universo onírico que se
expresa  a  través  de  tableaux  vi-
vants (a frontalidade domina toda a
posta  en  escena)  e  rudimentarios
efectos  especiais  de  stop-motion.
En  realidade,  os  heterodoxos  cré-
ditos iniciais non disimulan a natu-
reza da película que imos ver. Neles
aparecen acreditados un creador de
xoias, un conselleiro de arquitectu-
ra ou un coreógrafo (o propio Para-
janov): Sayat Nova é un musical sen
apenas cancións ou bailes, unha das
máximas expresións da éxtase poé-
tica ou cinematográfica.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

En 1969 regresa á Súa Armenia na-
tal para realizar Sayat Nova. 
Gústame moito ese filme. Estou or-
gulloso del. Por unha banda, estou
orgulloso de que non gañase nin o
León de Ouro [Venecia] nin o Pavo
Real de Prata [India]. Pola outra, ti-
ven que facer o filme baixo as cir-
cunstancias máis complicadas.  Non
tiña  os  elementos  técnicos  máis
elementais,  nin  material  de Kodak
nin absolutamente nada. Nin seque-
ra contaba con suficientes lámpadas

ou máquinas de vento, co que non
había  posibilidade  de  facer  efecto
ningún. Mesmo así a calidade do fil-
me é irrefutable. A obra resultante
ten a aparencia primitiva do típico
pobo do medio da estepa. Un conto
de fadas moldeado a partir dunha si-
tuación real.

Concorda con que Sayat Nova é un
filme sobre o Cáucaso? 
Coido que  Sayat Nova é como unha
xoia persa. De cara a fóra a súa be-
leza éncheche os ollos,  ves as fer-
mosas  miniaturas.  Logo  ábrelos  e,
dentro,  ves  aínda  máis  accesorios
persas. O efecto é como o dun filme
de Pasolini. Non quero ocultar isto,
quero subliñalo. 

Daquela, as influenzas de Pasolini
semellan claras. 
Se  alguén  di  “os  teus  filmes  lem-
bran  aos  de  Pasolini”,  eu  síntome
máis  grande cá vida.  Podo respirar
mellor. Pasolini é coma un deus para
min, un deus da estética, un mestre
do estilo, o home que recolleu a pa-
toloxía dunha época. Superouse a si
mesmo  nos  vestiarios,  nos  xestos.
Pasolini non é so un deus, está máis
achegado á patoloxía da nosa exis-
tencia na terra, á nosa xeración.

E que nos di de Fellini? 
A maxia nos filmes de Fellini resulta
sorprendente. O seu incrible don pa-
ra a fantasía é abraiante. Mais só vai
nunha  dirección,  cara  á  mistifica-
ción.  Posúe unha impetuosa paixón
para  crear  personaxes  máis  pode-
rosos cá vida. 

En  canto  aos  problemas  coas  au-
toridades, tiveron a ver co carác-
ter  nacional  e  etnográfico  do seu
traballo?
A natureza encerra o patriotismo e o
fanatismo daqueles que defenden os
principios  dos  seus  gobernos,  para
amar o país con tenrura. Eu era un
armenio en Ucraína. Fun recoñecido
en Ucraína. Os ucraínos quéreme. A
miña muller era ucraína e o meu fi-
llo tamén. Mais o filme non gustou
en certos círculos.  Fun arrestado e
encarcerado durante cinco anos. Foi
unha sentenza dura.

Mércores 15: REGRESO A ÍTACA · Dir. Laurent Cantet | E despois, o Cineclube pecha por vacacións


