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  A candidata perfecta

The Perfect Candidate. Arabia Saudita, 2019. Cor, 101 min. Drama | Dirección: Haifaa Al-Mansour | Guión: Haifaa 
Al-Mansour, Brad Niemann | Fotografía: Patrick Orth | Música: Volker Bertelmann | Elenco: Nora Al Awadh (Sara), 
Mila Al Zahrani (Maryam), Dae Al Hilali (Selma), Shafi Alharthy (Mohammed) | Produción: Razor Film Produktion

SINOPSE

Maryam é unha médica saudita que a 
pesar da súa alta cualificación, debe 
loitar a diario polo respecto dos seus 
compañeiros e a aceptación dos pa-
cientes. Indignada co Concello, deci-
de  presentar  a  súa  candidatura  ás 
eleccións municipais. A súa inespera-
da candidatura á alcaldía sorprende 
á familia e sacode á comunidade.

NOTAS DA DIRECTORA

A candidata perfecta segue a  unha 
médica saudita que desafía o siste-
ma  patriarcal  ao  presentar  a  súa 
candidatura á alcaldía para arranxar 
a estrada que leva ao centro de saú-
de  onde  traballa.  Quero  mostrar  a 
través do seu percorrido que as mu-
lleres poden ter un papel positivo na 
sociedade saudita e contribuír a for-
xar o seu propio destino. Quero alen-
tar ás mulleres sauditas a atreverse 
a  saír  do  sistema  que  leva  tanto 
tempo  reténdonos.  Os  cambios  só 
terán lugar se as persoas que máis os 
necesitan loitan por eles na súa vida 
diaria.

O subtexto da película céntrase  na 
necesidade de respectar e honrar as 
nosas  poderosas  tradicións culturais 
e  artísticas  para  que  nos  guíen  no 
noso  esforzo  de  modernización  do 
país. Desde o comezo do desenvolve-
mento do país,  prohibiuse  calquera 
manifestación  artística.  Aos  poucos 
volven  abrirse  salas  de  concertos, 
cinemas e galerías de arte;  por iso 
paréceme que chegou o momento de 
estudar o rico patrimonio  que case 
perdemos.  Debemos  recuperar,  res-
taurar e devolver á vida a nosa músi-
ca  tradicional  e  as  nosas  imaxes. 
Agora que se  abriron cinemas e  se 
permite ás mulleres, quero mostrar 
o esforzo que requirirá un auténtico 
cambio.

As mulleres terán a oportunidade de 
contribuír e participar nunha socie-
dade que as mantivo á marxe duran-
te xeracións. O máis difícil para elas

será ver máis aló das desfasadas ba-
rreiras  sociais  e  dos  limitados  ob-
xectivos que lles inculcaron; debe-
rán romper os tabús que as reteñen 
e lanzarse a abrir novos camiños pa-
ra esta e a seguinte xeración.

 ENTREVISTA Á DIRECTORA

Foi  importante  para  vostede gra-
var unha película en Arabia Saudi-
ta sobre  o propio  país  e non ter 
que  facelo  na  clandestinidade, 
agochada nunha furgoneta?
Foi  moi  divertido  formar  parte  do 
grupo e non estar sempre confinada 
nunha furgoneta con walkie-talkies. 
Gustoume non ter que facer todo na 
rúa. Puiden ter máis contacto direc-
to cos actores e foi moi agradable; 
fíxome a vida máis fácil.  Ademais, 
acceder  ás  localizacións  foi  moito 
máis fácil esta vez que con  A bici-
cleta verde. Visitamos aldeas remo-
tas onde a xente é moi conservado-
ra e non lle gustan os estranxeiros. 
Estaban contentos. Déronnos as gra-
zas por poñelos no mapa. É fantás-
tico porque xeramos cultura. Aínda 
non temos unha industria cinemato-
gráfica, así que trouxemos directo-
res de departamento de Alemaña.

Como se  sentiu  cando cambiaron 
as leis  de custodia mentres esta-
ba a facer un filme sobre o tema?
Pareceume  fantástico  porque  é 
unha sociedade en transición e que 
está a avanzar, especialmente can-
do se trata de dar liberdades sociais 
ás mulleres. Sinto que as mulleres 
non foron educadas para ser inde-
pendentes,  así  que  non  están  a 
abrazar os cambios tanto como de-
berían. Cando percorres as rúas de 
Arabia,  non  ves  moitas  mulleres 
conducindo.  Pensan  que  conducir 
está mal. Riad é máis independente 
e podes ir onde queiras, pero tamén 
hai  algunhas  familias  conservado-
ras: a moitas mozas gustaríalles ter 
un coche pero as súas familias quei-
marían o vehículo porque non que-
ren que  as mulleres conduzan.  Hai

moitas liberdades novas pero a cues-
tión é como aplicalas porque non é 
fácil.  Levará tempo ver  un  cambio 
real nas rúas.

Hai  un  forte  paralelismo  entre  o 
percorrido  de Maryam na procura 
da súa propia voz e a longa viaxe 
do seu pai nas artes. 
O meu país está nunha encrucillada, 
e agora temos a posibilidade de par-
ticipar en cambios que permitirán á 
nosa sociedade seguir  adiante,  non 
quedar estancada. Quero que os sau-
ditas entendan o valor dunhas tradi-
cións artísticas que case perdemos, 
e  que  vexan  que  son  básicas  para 
construír o noso futuro.

Como atopou a Maryam e ás súas 
irmás? É máis fácil agora atopar ac-
trices para os papeis femininos?
Desde logo foi  máis  fácil  esta  vez, 
pero segue sendo un reto, sobre to-
do no que se refire ás mulleres. Vira 
o  traballo  de  Mila  Al  Zahrani  e  de 
Dhay, e sentíame moi feliz por poder 
facerlles unha proba e ver que ache-
garían aos papeis. Así, Dhay é unha 
estrela das redes sociais e unha im-
portante  influencer  en Arabia.  Am-
bas achegaron a mocidade e a ener-
xía requiridas para os papeis.

Que é o máis sorprendente do fil-
me para un público occidental?
Mesmo con  A bicicleta verde, o pú-
blico occidental quedou sorprendido 
polo  fortes  e  atrevidas  que  podían 
chegar a ser as mulleres sauditas. O 
resto do mundo ten a idea de que 
somos  débiles,  tímidas  e  que  nos 
asusta o mundo, que somos vítimas 
resignadas a vivir dentro dos límites 
e restricións impostas pola nosa cul-
tura.  Pero non é así  para nada! As 
mulleres sauditas teñen moito carác-
ter,  son  fortes,  divertidas  e  saben 
moito  máis  do  que  se  cre.  Espero 
que esta película volva captar o lu-
me e o valor  das mulleres do meu 
país. Para min é unha honra e un pri-
vilexio  contar  as  súas  historias  ao 
mundo.

A programación regular do Cineclube regresará despois de Semana Santa


