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Esta é a historia dunha contradición, 
dos segredos a voces que se agochan 
en Teherán, unha cidade na que as 
estritas leis da relixión conviven co 
adulterio,  a  corrupción,  a  prostitu-
ción e as drogas. Conta as vicisitudes 
de tres  mulleres e un home, cuxas 
vidas se cruzan nas metrópoles ira-
niana, nun día a día que rompe con 
todo tipo de tabús. 

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Cal foi a orixe do proxecto?
Un día, escoitei a conversa de dous 
xemelgos iranianos no metro, en Ale-
maña.  Falaron sobre  a  súa  viaxe  a 
Irán e as súas experiencias coas mo-
zas.  Mencionaron  a  unha prostituta 
que tiña ao seu fillo canda a ela. Isto 
fíxome preguntarme sobre o tema da 
sexualidade en Irán. Logo investiguei 
un pouco nas redes sociais e explorei 
os meus propios recordos de como li-
damos cos numerosos tabús, e así se 
desenvolveu a historia.

A película adopta en gran parte a 
perspectiva dun neno pequeno. 
Os  recordos  da  infancia  son  moito 
máis coloridos que os que se atopan 
máis adiante na vida. Non quería fa-
cer un filme escuro, senón adoptar a 
perspectiva optimista dos nenos.

Postula que a vida moderna irania-
na ten unha relación crucial co se-
gredo. Isto fai a Irán diferente dou-
tras partes do mundo? Buscou per-
soalmente lugares libres de regras?
Non vou comparar  a  sociedade ira-
niana  con outras,  mais  en  Irán  hai 
moitas  restricións,  sobre  todo  se-
xuais. As persoas necesitan vivir coa 
súa  sexualidade,  polo  que  buscan 
lugares libres de regras. Os segredos 
e  os  dobres  estándares  son  a  con-
secuencia destas restricións. Precisas 

varias caras para  sobrevivir  na  so-
ciedade: unha para a familia, outra 
para  os  amigos,  outra  para  os  co-
legas do traballo, etc. Xa de adoles-
centes tratamos de atopar unha for-
ma de sortear estas restricións.

Foi a súa intención amosar ás mu-
lleres como as principais vítimas?
Tehran  Taboo fala  das  restricións 
sociais  que sofren homes e mulle-
res,  pero  as  mulleres  son  as  que 
máis  sofren.  Son  responsables  da 
honra da familia. Unha muller que 
ten relacións extramatrimoniais pon 
en perigo a honra da familia. Dou-
tra banda, as mulleres son as que 
ensinan á próxima xeración as mes-
mas  regras  que  as  restrinxiron  a 
elas. 

Algunha parte da película preten-
de ser deliberadamente erótica?
A película non é erótica en absolu-
to.  Rompemos  tabús,  así  que  non 
queriamos  censurarnos  a  nós  mes-
mos nin nas palabras nin en imaxes.

Como  artista  iraniano,  custoulle 
atopar financiamento occidental?
Foi difícil financiar o proxecto, non 
pola miña orixe, senón porque era 
unha película animada para adultos. 
Ninguén cría que a historia funcio-
nase como animación, así que fixe-
mos unha  curta;  despois  de  ver  o 
teaser todos  estaban  entusiasma-
dos. O proxecto levounos preto de 4 
anos desde o principio até o final.

Por  que  escolleu  facer  un  filme 
animado? Como traballaron?
A técnica de animación é a rotosco-
pia: toda a historia está rodada con 
actores reais fronte a unha pantalla 
verde; os actores transfórmanse en 
personaxes  pintados  e  combínanse 
con  fondos  pintados.  A animación 
era unha forma de evitar a censura, 
pero  tamén nos  permite  falar  dos 
problemas cunha distancia que non 
ten na acción real:  ao  non ser  as 
imaxes tan concretas, danlle ao pú-
blico espazo para a imaxinación.

Foi difícil crear este mundo?
Démonos conta de que un mundo de-
buxado a man ou xerado por  com-
putadora  non  funciona  coa  rotos-
copia: as olladas e movementos dos 
personaxes son moi reais. A técnica 
que usamos foi unha combinación de 
ambas as áreas. O fluxo de traballo 
é máis complicado que unha anima-
ción 3D pura ou debuxada a man.

A banda sonora é orixinal, ou ten 
cancións preexistentes? 
Hai dous tipos de música no filme: a 
que compón o estudante e a música 
incidental.  Toda  a  música  foi  com-
posta e gravada por Ali N. Askin. De-
cidímonos por unha mestura dun ins-
trumento tradicional iraniano, o san-
tur, con instrumentos occidentais co-
ma o piano.

Se  puidese  dar  un  consello  a  un 
novo cineasta iraniano, cal sería?
É  importante  ser  un  mesmo e  non 
tratar de copiar  a outros.  Un debe 
permanecer fiel a si mesmo, só para 
que poida escribir unha historia au-
téntica e crible. Creo que traballar 
na historia é a etapa máis importan-
te no cinema. Tes que facerte pre-
guntas unha e outra vez, e tratar de 
atopar respostas.

Houbo algunha resposta oficial  de 
Irán á película? Ou da diáspora?
Recibo moitos comentarios positivos 
dos iranianos que viven en Irán; pola 
contra,  os  comentarios  dos  que vi-
ven fóra son bastante negativos. Sei-
ca anóxalles que o filme dane a ima-
xe  de  nós  que  presentamos  ante 
Occidente.

Hai  un  grupo  importante  en  Irán 
que busca cambios e reformas. Cre 
que chegarán a producirse?
Teño moitas esperanzas e creo que o 
pobo iraniano pode cambiar a socie-
dade. Se acadamos o nivel máis alto 
de  educación,  podemos  construír 
unha sociedade con raíces sólidas e 
sexa estable como para resistir cal-
quera situación rexional e global.
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