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Kumail e Emily coñécense nun espec-
táculo  de  comedia.  Cando  parecía
que todo ía quedar nun encontro du-
nha noite, a súa relación empeza a
avanzar a pesar das diferenzas cultu-
rais, xa que a familia del é moi tra-
dicional e busca para o seu fillo un
matrimonio concertado. Nun xiro do
destino,  Emily  cae nun  coma indu-
cido vítima dunha estraña enfermi-
dade. É entón cando Kumail decide
permanecer ao seu lado, esperando
a que esperte.

ENTREVISTA A ZOE KAZAN

Como definiría a Emily?
Unha muller de case 30 anos, estu-
dante  de  posgrao  en  Psicoloxía  na
Universidade de Chicago. Casou no-
va, e hai pouco que se divorciou. E,
aínda que en realidade  non está  a
buscar  noivo,  coñece  a  este  mozo
fantástico, Kumail, e namoran a pe-
sar das súas intencións...

Que lle atraeu deste proxecto?
Nunca vira unha historia así plasma-
da nunha película e quería ser parte
do proxecto que a fixese chegar ao
público. Despois, cando fun ás audi-
cións e coñecín ao resto do equipo,
todo encaixou.

O filme conta a historia real de Ku-
mail  e  Emily.  Como  se  apoiou  na
co-guionista,  Emily  Gordon,  para
que lle axudase coa personaxe?
Emily estivo no set case cada día. Xa
me deran o papel cando a coñecín, e
de seguida decateime de que nos pa-
reciamos. Sentinme moi cómoda con
ela, podería ser amiga miña. Iso fa-
cilitou as cousas porque me fixo sen-

tir que non tiña que imitala, podía
ser eu mesma. Ademais, un dos seus
encantos é a súa risa fácil e conta-
xiosa, e quixen reflectilo no filme.

Aínda que é a protagonista, pasa
en coma todo o segundo acto. Foi
complicado?
Significou que había que explicar a
relación  entre  Kumail  e  Emily  en
menos escenas. Pasamos por longos
ensaios con improvisacións, e parte
deles  acabaron  reflectidos  no
guión. Durante ese proceso pregun-
tábame:  “Que  busca  esta  escena?
Mostra  ao  máximo  a  proximidade
dos protagonistas ou o seu sentido
do humor?” Pensaba niso constante-
mente, e Kumail e Emily estiveron á
altura e souberon responderme.

A química  con Kumail  Nanjiani  é
fantástica. Coñecía o seu traballo?
Si, vírao en  Silicon Valley e tamén
nalgúns dos seus monólogos en in-
ternet, pero non o coñecía persoal-
mente. A verdade é que sentín bo
feeling con el  nos  ensaios.  Kumail
sente as cousas moi dentro e é te-
rriblemente intelixente. O seu tipo
de comedia non é sentimental  nin
amable,  pero  tampouco  dura.  Hai
algo empático e cariñoso nel, mes-
mo tenro. É unha combinación pou-
co habitual e moi potente.

Ray  Romano  e  Holly  Hunter  dan
vida aos pais de Emily, unha fami-
lia  cunha  relación  moi  estreita.
Como foi traballar con eles?
Marabilloso. Unha das mellores cou-
sas desta película é que todos te-
mos 30 anos ou máis, non hai nin-
guén  no  elenco  que  se  estree  no
mundo  da actuación.  E, aínda que
Ray fixese menos drama e Holly me-
nos comedia, todos sabemos traba-
llar. Como consecuencia, no set vi-
víase ese entusiasmo por remangar
a camisa, e todo o mundo devecía
por  saber cal  sería o reto do día.
Holly é unha das miñas grandes he-
roínas,  e  traballar  con  ela  foi  un
privilexio  extraordinario.  Nunca  o

esquecerei. A Ray víao na tele men-
tres  crecía...  Rodar  con  xente  así
ten algo de irreal.

Como escritora, que é o que máis
lle gustou do guión?
O carácter  único  da  historia  pare-
ceume moi potente. Nunca antes le-
ra algo así. Encantoume, e segue a
facelo,  o  equilibrio  entre  os  dife-
rentes tons que conseguen os perso-
naxes.  A súa  situación  é  moi  com-
plicada, pero o resultado é unha co-
media  lixeira.  Non é escura,  senón
moi entrañable. Pareceume algo úni-
co, que se podía percibir en todo o
guión. Tamén me encantou esa xane-
la a unha familia  paquistaní-ameri-
cana, á forma na que se queren os
uns  aos outros,  e como tentan en-
tenderse  entre  si.  Pareceume  moi
conmovedor, igual que me conmove
ver  como  a  xente  responde  e  se
identifica coa película.

CRÍTICA DE FOTOGRAMAS
(Roger Salvans)

Tan desgastada como a polémica so-
bre os límites do humor,  a fórmula
mozo-coñece-moza parece ter dado
todo  de  si  ata  que  se  demostra  o
contrario.  É  o  caso  desta  inusual
rom-com,  artellada  ao  redor  de
elementos  propios  do  drama  (unha
rara enfermidade, a rixidez da cul-
tura musulmá, os choques raciais nas
grandes  urbes  USA)  para  erixirse
como unha das  propostas  con máis
corazón dos últimos anos.

Parte de culpa tena a química entre
Kumail Nanjiani (coguionista e quen
viviu  en  primeira  persoa  os  feitos,
veraces, que se narran) e Zoe Kazan.
Ou o seu batallón de secundarios ro-
baescenas:  enormes Holly Hunter e
Ray  Romano.  Pero,  sobre  todo,  ra-
dica na súa capacidade de unir dra-
ma e humor,  unha renovación (que
non  revolución)  que  respira  vida  e
verdade, unha inxección de adrena-
lina a un xénero que leva tempo en
coma.
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