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TAXI TEHERÁN

FICHA TÉCNICA

Taxi. Irán,  2015.  Cor,  82  min.  Xénero:  Documental  |  Dirección,  guión e
protagonista: Jafar Panahi | Produción: Jafar Panahi Film Productions

PREMIOS
a

Festival de Berlín 2015
Mellor Película, Premio FIPRESCI

SINOPSE
a

Un taxi percorre as vibrantes e colo-
ridas  rúas  de  Teherán.  Pasaxeiros
moi diversos entran no taxi e expre-
san abertamente a súa opinión men-
tres son entrevistados polo condutor,
que é outro o director do filme, Ja-
far  Panahi.  A súa cámara, colocada
no  cadro  de  mandos  do  vehículo,
captura o espírito da sociedade ira-
niana a través desta viaxe.

NOTAS DO DIRECTOR

Son un realizador. O único que sei fa-
cer é películas. O cinema é o meu
medio de expresión e o que dá sen-
tido á miña vida. A pesar dos obstá-
culos, das limitacións de traballar en
lugares  tan  privados,  nada  poderá
impedirme facer películas.  De feito
a  necesidade  de  crear  faise  aínda
máis  apremiante.  O  cinema  como
expresión  artística  é  a  miña  maior
obsesión. Por iso teño que seguir fa-
cendo películas sexan cales sexan as
circunstancias, para defender a miña
dignidade e sentirme vivo.

Despois de Isto non é unha película e
de  Cortina pechada, tiven a necesi-
dade imperiosa de rodar fóra e saír
do peche forzoso na miña casa. Abría
as  xanelas,  observaba  a  cidade  de
Teherán e buscaba algunha alterna-
tiva.  Colocar  a miña cámara nunha
rúa  podía  supor  un  perigo  para  o
meu equipo e o fin da rodaxe. 

Así  que  seguía  mirando  ao  ceo.  As
nubes  formaban figuras  moi  fermo-
sas. Díxenme que me prohibiron fa-
cer películas pero non fotos. Así foi
como fixen a miña primeira fotogra-
fía. Pasei un ano coa cabeza nas nu-
bes  fotografando  o  ceo.  Despois,
percorrín  todos  os  laboratorios  que
dispuñan  de  medios  técnicos  para
agrandar  unha  selección  das  miñas
imaxes, pero todos atoparon escusas
para rexeitar o traballo. Un día que
estaba moi desanimado collín un taxi
para volver a casa.

Dous pasaxeiros discutían en voz alta

mentres eu me preguntaba que po-
día facer. Non podía facer películas,
nin fotos, así  que o único que me
quedaba era ser  taxista e escoitar
as historias dos pasaxeiros. E saltou
a faísca: as miñas primeiras pelícu-
las  discorreran  na  cidade  así  que
agora tiña que tentar que a cidade
entrase no meu taxi.

Así que día tras día collín taxis onde
escoitaba as  historias  dos  pasaxei-
ros.  Algúns  me  recoñecían,  outros
non. Falábanme dos seus problemas
e  das  súas  preocupacións  cotiás.
Despois, collín o meu teléfono mó-
bil e empecei a gravar. Pero iso pro-
vocou un cambio de actitude e un
dos pasaxeiros díxome: “Por favor,
apaga ese aparello para que poida-
mos falar tranquilamente”. Foi en-
tón que me decatei que non podía
facer un documental sen pór en pe-
rigo aos pasaxeiros. A miña película
debía adoptar o formato dunha do-
cuficción. Escribín un guión e des-
pois  estudei  a  forma  de  levalo  á
pantalla. Ao principio pensei en uti-
lizar pequenas cámaras GoPro, pero
ao ter o obxectivo fixo reducíanse
as posibilidades de posta en escena
e de montaxe.  Ao final  decidinme
pola cámara Black Magic, que cabe
nunha man e pode pasar desaperci-
bida dentro  dunha caixa  de panos
de papel.

Desa forma podía manter a dimen-
sión documental da acción fóra do
coche e ao mesmo tempo esconder
a rodaxe e garantir a seguridade do
equipo. Ao colocar tres cámaras nun
espazo tan reducido había pouco si-
tio para técnicos, así que tiña que
manexalo  todo  eu  só:  o  plano,  o
son, a interpretación dos actores, e
tamén  a  miña  propia  interpreta-
ción...  sen  esquecer  que  tiña  que
conducir o coche! Non me servín de
ningún dispositivo especial para ilu-
minar as escenas para non chamar a
atención e pór en perigo a rodaxe.
Limitámonos  a  construír  un  gran
teito solar para equilibrar a luz.

A rodaxe empezou o 27 de setembro
de 2014 e durou 15 días. Ningún dos
actores  é  profesional,  son  coñeci-
dos,  ou  coñecidos de coñecidos.  A
pequena Hana, a avogada Nasrin So-

toudeh e o vendedor de DVDs Omid
interprétanse a si  mesmos. O estu-
dante  cinéfilo  é  o  meu  sobriño.  A
mestra,  a  muller  dun amigo.  O  la-
drón, o amigo dun amigo. O ferido
vén de provincias.

Cada noite editaba as imaxes na ca-
sa. Así que ao final da rodaxe xa tiña
unha primeira montaxe. Facía unha
copia de seguridade ao final de cada
día de rodaxe e escondíao nun lugar
seguro  en  sitios  diferentes.  Tamén
fixen copias de seguridade da miña
primeira  montaxe  e  escondinas  en
cidades diferentes. Desa forma ase-
gureime que a miña película non co-
rría  ningún  perigo  porque  ninguén
podería atopala.  Iso tranquilizoume
e puiden rematar a montaxe. O fil-
me custou en total  100 millóns  de
riais  iranianos  (uns  32.000  euros).
Todo o equipo aceptou un salario re-
ducido e moitos dos actores non qui-
xeron  que  lles  pagase.  Todos  os
anos, os representantes da Berlinale
veñen a Irán ver novas películas. An-
ke  Leweke,  membro  do  comité  de
selección, foi quen viu a miña. Dúas
semanas  despois,  confirmoume que
a película estaba seleccionada para
a competición oficial.

O Ministerio da Orientación Islámica
autoriza os títulos das películas que
se poden distribuír. Desgraciadamen-
te, esta película non ten título. Dou
as grazas a todos os que me apoia-
ron. Sen a súa valiosa colaboración,
este filme non vería a luz.

NOTAS DE DARREN ARONOFSKY,
DO XURADO DA BERLINALE

A miúdo, as limitacións son fonte de
inspiración para os autores e permí-
tenlles  superarse.  Pero  ás  veces,
esas limitacións son tan atafegantes
que destrúen un proxecto e semen-
tan a desesperación na alma do ar-
tista.  Pero  no  canto  de  darse  por
vencido, de deixarse levar pola ira e
a frustración,  Jafar  Panahi  escribiu
unha carta de amor ao cinema. A súa
película soborda amor pola súa arte,
a súa cidade, o seu país e o seu pú-
blico...  Taxi está  maxistralmente
construída.  O  xurado  da  Berlinale
séntese conmovido e entusiasmado.
Un realizador magnífico.

Mércores 9: CALABRIA MAFIA DO SUR | Luns 14: UNHA POMBA POUSOU NUNHA PÓLA A REFLEXIONAR...


