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Sesión do 19 de setembro de 2018                                                                                         a
O CICLISTA

FICHA TÉCNICA

Docharkheh Savar. Irán,  1987.  Cor,  95 min.  Xénero:  Drama -  deporte  |
Dirección:  Mohsen Makhmalbaf |  Guión: Mohsen Makhmalbaf | Produción:
Bonyad Mostazafan, Mohsen Makhmalbaf | Fotografía: Ali Reza Zarrindast
|  Montaxe:  Mohsen Makhmalbaf |  Música: Madjid Entezami |  Intérpretes:
Moharram  Zaynalzadeh  (Nasim),  Esmail  Soltanian  (showman),  Mohammad
Reza Maleki (Jomeh), Firouz Kiani (motorista), Samira Makhmalbaf 

PREMIOS
a

Fajr Film Festival 1989
Premio á mellor dirección
Hawaii Int. Film Festival 1991
Mellor narrativa (East-West Center Award)

SINOPSE

Nassim, un refuxiado afgán, necesita
diñeiro  para  pagar  as  facturas  do
médico da súa muller. Un axente de
negocios  de  mala  fama  propón
camanduleiramente  que  Nassim
compita nun maratón en bicicleta. A
esperanza depende da habilidade de
Nassim  para  percorrer  en  círculo
unha  zona  pouco  extensa  nos
arredores da cidade 24 horas ao día
durante  unha  semana.  Xogadores,
músicos  rueiros  e  corredores  de
apostas  utilizarán  o  sufrimento  de
Nassim no seu propio beneficio. 

NOTAS DO DIRECTOR

Mohsen  Makhmalbaf  superou  unha
vida de pobreza e  un coqueteo co
crime  para  converterse  nunha  das
figuras  máis  eminentes  do  cinema
iraniano.  Á  idade  de  17  anos,
Makhmalbaf,  entón o fundador  dun
grupo  militante  islámico  oposto  ao
Sha, tentou desarmar a un policía. O
incidente,  que  Makhmalbaf  revisou
máis  tarde  en 1996,  «Un  Momento
de  Inocencia»  (Nun  va  Goldun),  só
acadou  que  Makhmalbaf  fose
encarcerado.

Makhmalbaf  pensou  que  estaría  no
cárcere  por  bastante  tempo,  pero
iso mudou axiña cando foi liberado
despois da revolución de 1979. Nese
momento  cambiou  o  seu  punto  de
vista  e  levouno  a  cambiar  os  seus
esforzos  do  activismo  armado  e  a
política á arte e a literatura.

Desde que se converteu en cineasta,
escribiu, dirixiu e editou máis de 20
longametraxes e curtas, ademais de
escribir os guións e editar os filmes
de  moitos  outros  directores
iranianos. 

SOBRE O FILME 

Reflexionaba o activista palestino-
estadounidense  e  membro  do
Consello  Nacional  de  Palestina
(CNP), Edward Wadie Said, sobre a
natureza  incomprensible  do  exilio
do  século  XX  debido  á  escala
absoluta do desprazamento. Xorde
unha dificultade maior ao expresar
a natureza e o aspecto fenómeno-
lóxico do exilio por medio das artes
sen obxectivar á figura exiliada no
proceso. Con todo, é problemático
afirmar que a estética nunca pode
capturar  este  novo  fenómeno.
Levando  este  fío  de  pensamento
máis  aló,  o  filme  é  un  ensaio
conmovedor onde se refilcten dúas
cousas: subliña a natureza do exilio
sendo  «por  humanos  para
humanos»  por  medio  da
dependencia  de  Irán  do  abuso  de
migrantes  afgáns  e  contrarresta  o
risco de representar o exilio como
unha  realidade  banal  facendo  o
medio (o filme) autorreflexivo.

«O  Ciclista»  arroxa  luz  sobre  as
condicións dos migrantes afgáns en
Irán. Nasim, un pobre afgán, vén a
Irán para recibir o tratamento que
salve  a  vida  da  súa  esposa.  Para
recadar o diñeiro que precisa para
o seu tratamento, decide pedalear
en  bicicleta  durante  sete  días  e
sete  noites  continuas  ao  redor
dunha praza. O filme pon de relevo
a  brutalidade  do  evento.  Nasim
vese  obrigado  a  continuar  até  o
esgotamento,  refrescando  a  súa
faciana con auga fría  e mantendo
abertos os seus candentes ollos. As
apostas  xorden  na  praza  para
satisfacer  aos  espectadores,
reflectindo o microcosmos abismal
entre  os  migrantes  afgáns  e  os
cidadáns iranianos. Con todo, antes
de seguir adiante, é necesario dar
unha  breve  reseña  histórica  da
migración afgá a Irán. 

A  migración  desde  Afganistán
produciuse debido a varias razóns, a
principal razón política foi a invasión
soviética  e  o  control  dos  talibán
sobre  a  rexión.  Doutra  banda,
Afganistán é  unha área propensa á
frecuente  seca.  A  migración  é  o
resultado  dunha  necesidade
económica.
As preocupacións étnicas complican
aínda  máis  a  migración,  xa  que  a
maioría  dos  migrantes  afgáns  son
pashtunes sunitas, mentres que Irán
é unha nación maioritaria chiita. Os
afgáns proporcionan unha gran parte
da  man  de  obra  non  cualificada  /
semicalificada en Irán; as obras van
desde  o  pastoreo  de  gando  e  a
produción de pan até a escavación
de pozos en áreas rurais. Irán está
por tanto nunha situación similar á
de  Europa  occidental,  onde  a
economía  depende  dos  migrantes,
pero as ansiedades dunha identidade
nacional  implican  unha  constante
estigmatización destes inmigrantes.

Makhmalbaf  tenta  desvelar  esta
contradición nesta historia. Mentres
Nasim  pedalea,  vemos  unha  gran
multitude de espectadores reunidos.
A cámara sepárase  da narrativa  de
Nasim e céntrase repetidamente nas
loitas dos «cidadáns».

O  filme  dilucida  sobre  como  se
necesita  o  migrante  descartábel
para  desviar  os  problemas  máis
grandes que existen dentro do país,
que  van  desde  a  desigualdade  de
xénero  até  o  desemprego.  A
banalidade, que lle preocupa a Said,
é precisamente no que Makhmalbaf
tiña  a  intención  de  concentrarse.
Seguindo  a  tradición  de  varios  dos
seus  traballos  con  respecto  á
autorreflexividade,  fai  un  punto
para  levar  a  cámara  e  o  seu
posicionamento ao filme mesmo. 
A  posición  da  cámara  involúcrase
para  amosar  estos   retratos,  fixa
para o punto de vista iraniano, preto
e móbil para o migrante, deste xeito
estás  cámaras  contendentes
converte a este filme, nunha forma
de arte por medio da obxectivación
da figura exiliada.

http://cineclubepf.eu/

