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Dirección: Armando Iannucci | Guión: Armando Iannucci, David Schneider |
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Fotografía: Zac Nicholson |  Montaxe:  Peter Lambert |  Música: Christopher
Willis |  Intérpretes:  Steve Buscemi (Khrushchev), Simon Russell Beale (Be-
ria), Jeffrey Tambor (Malenkov), Paddy Considine (Andreyev)
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SINOPSE

A noite do 2 de marzo de 1953 mo-
rreu  Josef  Stalin,  ditador,  tirano,
carniceiro  e  Secretario  Xeral  da
URSS. Se xogas as túas cartas ben, o
posto pode ser teu. Unha sátira so-
bre os días previos ao funeral do pai
da  nación.  Dúas  xornadas  de  duras
pelexas polo poder absoluto a través
de manipulacións e traizóns.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

A súa película é hilarante pero, ao
mesmo  tempo,  déixalle  a  un  moi
mal corpo.
Tómomo como un cumprido.  Líbre-
me  Deus  de  compararme con  Cha-
plin, pero a miña intención foi facer
algo parecido a  O gran ditador, que
contén algúns dos mellores gags da
historia e ao mesmo tempo escenas
ambientadas no gueto, e chistes so-
bre cámaras de gas.  Hai algo inhe-
rentemente  cómico  nos  totalitaris-
mos e nos extremos aos que chegan
para someter á xente. Durante o es-
talinismo, o que deixaba de aplaudir
primeiro ao final dun discurso podía
ser executado xunto á súa familia. É
atroz, si, pero tamén moi absurdo.

Que lle sorprendeu máis a medida
que indagaba no estalinismo?
O poder de Stalin sobre a xente. Sei-
ca os que ían ser executados grita-
ban “longa vida a Stalin” xusto antes
de ser abatidos; e mesmo os presos
dos gulags choraron ao decatarse da
súa morte. É moi tolo. Actualmente,
a pesar de todo o que sabemos das
purgas, en Rusia aínda hai quen fala
del con nostalxia.

Vostede sempre fixo sátira da polí-
tica do seu tempo. Por que decidiu
esta vez viaxar ao pasado?
Porque cando me ofreceron a opor-
tunidade de adaptar o cómic no que
se basea a película sentín que era un
vehículo idóneo co  que meditar so-
bre  como o concepto  mesmo de de-

mocracia está en perigo por culpa
do auxe dos nacionalismos en Euro-
pa e líderes autoritarios como Erdo-
gan en Turquía, Duterte en Filipinas
ou  Putin  en  Rusia.  O  problema  é
que demos a democracia por feita e
xa  non  traballamos  para  mantela.
Moita xente nin sequera é conscien-
te  da  importancia  das  eleccións.
Votan ao presidente como quen vo-
ta ao próximo expulsado de Gran Ir-
mán. O Brexit é consecuencia diso.

A película foi escrita moito antes
do ascenso de Trump, pero véndoa
é inevitable pensar nel.
Seino. Despois de todo fala de xen-
te que quere controlar  o fluxo de
información,  e  iso  tamén  o  quere
Trump, non si? Quere pechar as ca-
deas que o critican, e no seu Twi-
tter asegura que a CNN é o inimigo
do pobo. Iso é xusto o mesmo que
dicía Stalin.  Non fai  moito,  Trump
comparou aos inmigrantes con ser-
pes  que che morden  e  te  envele-
nan. Non dicían os nazis algo pare-
cido dos xudeus?

Segue  tendo  sentido  facer  sátira
política  cando  o  mundo  está  en
mans de xente como Trump?
Eu tamén mo pregunto. Á fin e ao
cabo, de facer sátira de Trump xa
se encarga el mesmo. E é moi cons-
ciente  do  impacto  que  teñen  os
seus chíos. É un ignorante, pero non
un idiota. E debemos estar alerta.
Está a quedarse cada vez máis só, e
non tardará en desfacerse da súa fi-
lla e o seu xenro. E tarde ou cedo a
tomará cos seus propios electores;
é entón cando será realmente peri-
goso. Por iso é un erro tomalo de
broma, porque facelo fainos baixar
a garda. Un dos problemas da sátira
é que se converteu nun substituto
do enfado e a protesta.

Pode mencionar outro? 
A corrección política. Na era das re-
des sociais só acéptanse gustar. Cri-
ticar  e ofender está prohibido.  Se
alguén te critica, bloquéalo. Todos
temos dentro un pequeno Kim Jong-
un, e Twitter faino aflorar. E é en
parte ese  medo á discusión  o que
propiciou  o  auxe  da  postverdade:

con tal de gañar referendos, os polí-
ticos contan á xente cosas que son
falsas, e aínda así gañan. 

Falando  de  calar  aos  demais,  A
morte  de  Stalin foi  prohibida  en
Rusia. Como o leva?
Apéname moito, claro. E supoño que
deixa  claro  que  alí  as  cousas  non
cambiaron tanto desde os tempos de
Stalin. En todo caso, que sentido te-
ñen este tipo de censuras no século
XXI, cando calquera contido é facil-
mente  accesible?  Que  absurdo.  O
problema é que a miña película rise
da autoridade, e a autoridade é algo
que  Putin  obviamente  tómase  moi
en serio. Teñamos coidado dos polí-
ticos que son incapaces de encaixar
chistes. Son os máis perigosos.

Non cre que, en realidade, a maio-
ría deles o son?
Témome  que  si.  Pero  enténdoo.
Adoitamos pór a política nun pedes-
tal, e asumimos que quen a practi-
can son xente que sabe o que fai. E
o meu obxectivo é demostrar que a
maioría deles son persoas que viven
nas minchas, improvisando, e medo-
rentos  de  que,  tarde ou  cedo,  nos
decataremos de que son uns impos-
tores.

A risa é aínda a mellor medicina?
Hai unha tradición satírica no Reino
Unido, o que significa que non pro-
testamos.  En  Europa,  saltan as  ba-
rricadas, asaltan o palacio e liberan
os  prisioneiros;  aquí,  facemos  bro-
mas. Sempre existe o perigo de que
non  molestemos  tanto  como  debe-
ríamos. De amolarme moito un asun-
to  político,  só  quero escribir  sobre
el, non facer bromas, para alentar á
xente a participar e protestar.

Hai paralelismos entre un ditador e
un director de cinema?
Moitos. Cando estás no set, tes a úl-
tima palabra sobre todo. A miña mu-
ller sempre me di que cando deixo
de  dirixir  tardo  dúas  semanas  en
desconectar, na casa sigo dando or-
des  á xente:  saca o  can de paseo,
tráeme unha cunca de té. Diría, na
miña defensa, que eu aínda non son
responsable da morte de millóns de
persoas.
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