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SINOPSE
a

Sinan  é  un  apaixonado  da  lectura 
que  sempre  quixo  ser  escritor.  De 
regreso  á  súa  vila  natal,  na  parte 
máis rural de Turquía, fai un esforzo 
enorme para reunir bastante diñeiro 
e publicar a novela que escribiu, pe-
ro  as  débedas  do seu pai   faranlle 
esa tarefa case imposible. 

NOTAS DO DIRECTOR

Para todos os seres humanos é esen-
cial arriscarse a saír de casa e mes-
turarse  cos  demais.  Con  todo,  de 
aventurarse  lonxe  de  maís,  talvez 
poidan  perder  a  súa  propia  iden-
tidade. Pero se o seu temor a explo-
rar pode con eles, acabarán pecha-
dos en si mesmos e, por tanto, dei-
xarán de crecer e de evolucionar. Así 
mesmo, se cren ser únicos en canto 
á  súa  identidade,  pero  non  se  lles 
acepta  socialmente,  a  súa  vontade 
acabará mitigada. A partir de entón, 
seralles difícil  dar un significado ás 
contradicións da súa vida porque se 
converteron en algo  foráneo.  Están 
esgazados pola imposibilidade de dar 
unha forma creativa a estas contra-
dicións e a súa incapacidade por re-
xeitalas.

Este filme conta a historia dun mozo 
que sente, con algo de vergoña, que 
é único, pero non é quen de recoñe-
celo. Cre que a súa vida vai nunha 
dirección que non lle gusta e non po-
de  aceptalo.  A  miña  intención  foi 
describir un amplo mosaico de per-
sonaxes  coa  maior  autenticidade  e 
rigor.  No  meu  país  temos  un  dito: 
“Todo o que o pai agocha aparecerá 
un  día  no  fillo”.  Gústenos  ou  non, 
nada  podemos  facer  para  impedir 
que herdemos algúns trazos dos no-
sos  proxenitores,  algunhas  das  súas 
debilidades, os seus costumes e unha 
chea doutros  detalles.  O inevitable 
deslizamento dun fillo cara ao mes-
mo destino que viviu o seu pai des-
críbese a través dunha serie de dolo-
rosos acontecementos.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Como xurdiu este proxecto?
Un bo día,  nunha aldea próxima á 
nosa casa de campo, cruceime cun 
coñecido,  un  mestre.  Gustábame 
charlar con el porque non tiña nada 
que ver coa xente que vive alí, que 
non lle respectaban. Veu a casa e 
contounos a súa vida dun modo ori-
xinal e colorido. Tamén coñecín ao 
seu fillo, que xa acabara os estudos 
e  traballaba  no  xornal  local,  ade-
mais de botar unha man ao seu pai. 
Caeume moi ben. Foi entón cando 
naceu a idea de facer unha película 
sobre el que tamén falaría da soida-
de do seu pai. Fun velo e pedinlle 
que  escribise  sobre  os  seus  recor-
dos, os seus sentimentos e a súa re-
lación coa familia. Durante tres me-
ses  non  tiven  novas,  e  de  súpeto 
recibín un e-mail seu de 80 páxinas. 
Lino e impresionoume.  Non escon-
día nada e tampouco tentaba pre-
sentarse como un heroe. Decidimos 
pospor outro proxecto e rodar antes 
este. Pedinlle a Akin Aksu, o autor 
das 80 páxinas,  que colaborase no 
guión,  e  ademais  interpreta  a  un 
dos dous imáns, o que máis fala.

Dogu Demirkol é unha descuberta.
O casting do protagonista foi un dos 
problemas  máis  complicados.  Non 
atopaba ninguén que me convence-
se e acabei dando o papel a un per-
fecto  descoñecido.  Traballara  nun 
par de telecomedias e convideino a 
facer unha proba. Non era moi bo 
improvisando, pero cando estudou o 
guión deime conta de que entende-
ra o que eu desexaba do personaxe. 
É o intérprete máis intelixente que 
coñecín, capaz de memorizar longas 
secuencias nun filme de tres horas 
e interpretalas de marabilla. 

Volveu rodar tomas moi longas cá-
mara en man. 
Escollín este estilo de rodaxe grazas 
á  cámara Osmo;  é moi  pequena e 
manexable. Tamén depende dos ac-
tores, se son quen de lembrar diálo-

gos longos. Sigo traballando co meu 
leal  director  de  fotografía  Gökhan 
Tiryaki, pero tomo a maioría de de-
cisións. Durante a escritura do guión 
teño unha idea concreta, aínda que 
a  realidade  da  rodaxe  obrígame  a 
miúdo a facer algún cambio. Tamén 
teño moi en conta as épocas do ano, 
e quería que a película acabase no 
inverno, polo que tentei fuxir do sol 
e empezamos a rodar en outubro.

Houbo ensaios antes da rodaxe?
Moi  pouco  porque  non  dispuñamos 
de tempo, fixémolo durante a roda-
xe. Hai momentos en que me gusta 
facer moitas tomas, pero descubrín 
que a ningún actor era mellor cando 
improvisaba. O home que interpreta 
ao pai é un profesional máis afeito á 
comedia que ao drama.

Hai varias secuencias oníricas, algo 
pouco común no cine actual.
Veume así.  En  canto  ao  cabalo  de 
Troia, non se sabe exactamente can-
do se converte en soño. A maioría do 
tempo  vexo  a  miña  vida  coma  se 
fose un soño. E cando soño, sempre 
me parece moi realista.

A pereira salvaxe do título,  é un 
recordo persoal?
Vén dun  relato  do  escritor  real,  A 
soidade da pereira silvestre. As pe-
reiras silvestres dan froitos amargos, 
pero precisan pouca auga, crecen en 
terreos  áridos.  No  guión  había  un 
prólogo  que  non  conservei  co  pai 
contándolles aos alumnos a historia 
da  pereira  como  metáfora  da  súa 
propia soidade, que logo sería a do 
seu fillo.

Esta é unha das súas películas máis 
longas, pero non se nota.
Decidín rodar todo o guión e cortalo 
na sala de montaxe. A primeira ver-
sión duraba case 5 horas; a avoa e 
outros  veciños  tiñan un papel  máis 
importante.  Levoume  case  un  ano 
editar a película, e por primeira vez 
fíxeno totalmente só,  sen un mon-
tador. 
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