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Ta'm e guilass. Irán, 1997. Cor, 98 min. Drama | Dirección e guión: Abbas Kiarostami | Fotografía: Homayon Payvar
| Intérpretes: Homayoun Ershadi (Badii), Abdolrahman Bagheri (taxidermista), Afshin Jorshid Bajtari (obreiro), Safar-Ali
Moradi (soldado); Mir-Hossein Nuri (seminarista) | Produción: Abbas Kiarostami Prod., Ciby 2000, Kanoon

PREMIOS
a

Festival de Cannes 1997
Palma de Ouro (ex aequo)

SINOPSE
a

Badii é un home canso da vida, que-
re suicidarse pero non pode porque
vive nun país  no que está moi  mal
visto.  A  súa  única  preocupación  é
atopar  alguén que lle  enterre.  Badii
ponse a buscar quen o faga a cam-
bio dunha gran suma de diñeiro.  O
único que se ofrecerá será un taxi-
dermista que necesita os cartos para
curar ao seu fillo.

CRÍTICA EN THE CRITERION 
COLLECTION (G. Chesire)

No  universo  de  Abbas  Kiarostami,
poderíase dicirse, non hai cousas, só
hai  relacións  entre  as  cousas.  O
mesmo pasa no seu cinema: non hai
películas,  só  relacións  entre  pelícu-
las, e dentro delas. Entre elas e nós.
a

Kiarostami, o máis famoso dos gran-
des cineastas iranianos, construíu a
súa reputación internacional cun trío
de longametraxes rodadas preto de
Koker,  unha  aldea  do  noroeste  de
Irán:  Onde está a casa do meu ami-
go? (1987) narra unha viaxe de ami-
zade feita por un raparigo;  E a vida
continúa (1992)  ficciona  unha  viaxe
que  o  propio  Kiarostami  fixo  para
descubrir se os nenos actores da pe-
lícula anterior morreran nun devasta-
dor  terremoto  de  1990;  e  A través
das  oliveiras (1994),  na  que  ao  fic-
cionar a rodaxe de E a vida continúa,
reflexiona  sobre  as  dificultades  ás
que se enfrontaron os superviventes
dese terremoto. Os críticos bautiza-
ron estes filmes como a “Triloxía de
Koker”. Kiarostami resistiuse á desig-
nación, observando que as películas
están  conectadas  accidentalmente

polo  lugar.  Suxeriu  que  sería  máis
axeitado considerar como triloxía os
dous últimos títulos e máis O sabor
das cereixas (1997), xa que, segun-
do el, están conectados por un te-
ma: o precioso da vida.
a

A diferenza das dúas películas ante-
riores, que transmiten con emoción
un instintivo devezo de superviven-
cia, O sabor das cereixas fálanos do
“precioso da vida” a través do que
podería considerarse unha inversión
retórica. A primeira vista parece pri-
vilexiar a morte. A película máis du-
ra  e  contida  de  Kiarostami,  cunha
sensación de guionización que con-
trasta co lirismo espontáneo dos fil-
mes precedentes,  segue a  un  cin-
cuentón de Teherán, aparentemente
san  e  acomodado,  chamado  Badii
mentres  percorre  os arrabaldes  da
cidade no seu Range Rover mentres
busca un estraño que o axude a sui-
cidarse.  (Non  quere  un  cómplice
que o mate, só alguén que regrese
ao sitio de autos ao día seguinte e o
rescate de non ter  éxito,  ou o en-
terre de telo). A maior parte da fita
narra as conversas que mantén cos
tres homes aos que importuna: un
mozo soldado kurdo que se espanta
coa arrepiante petición; un semina-
rista  afgán  de  mediana  idade  que
non pode disuadir a Badii con sim-
patía relixiosa; e un turco amigable
que  traballa  de  taxidermista  nun
museo de historia  natural  que cita
as glorias da natureza -coma o sa-
bor das cereixas- como a principal
razón para non matarse. Con todo,
acepta axudar a Ba-dii.
a

Claramente insuficiente como anéc-
dota  significativa  ou  drama  están-
dar,  a  sobria  narrativa  da  película
ten  o atractivo opaco e  insinuante
dunha alegoría ou confesión velada.
Que durante a rodaxe o propio Kia-

rostami  ocupase  o  asento  fóra  de
cámara en todas as conversas suxire
que  o  cineasta  está  a  revisitar  as
súas propias loitas coa súa escurida-
de  interior.  Porén,  se  interpretamos
ao seminarista como “relixión” e ao
taxidermista como “filosofía natural”
albiscamos un  debate  que  galvani-
zou aos filósofos iranianos da Idade
Media e, en mans de Kiarostami, po-
de analizarse  como unha tese  sutil
contra  a  teocracia.  Ou  talvez  sexa
esta outra metapelícula kiarostamia-
na,  con  Badii  representando  unha
forma de cine de autor que esvaece,
cuxo acto final é o seu autoborrado.
a

As interpretacións abondan en moi-
tas direccións porque os elementos
son moi sinxelos, pero a súa disposi-
ción é tan intrincada e sedutoramen-
te suxestiva. Por que o filme non nos
di  por  que  Badii  quere  suicidarse
(talvez porque o que realmente  im-
porta é por que el ou calquera quere
vivir)?  Por  que  presenta  o  suicidio
como algo que involucra a máis du-
nha persoa (algo propio da vida)?
a

Coa súa gran agudeza formal e inte-
lectual, Kiarostami sitúase á vangar-
da dunha tradición que inclúe a Bre-
sson, Bergman, Godard, Kurosawa e
Antonioni. Porén  O sabor das cerei-
xas,  a  primeira  película  iraniana  en
gañar a Palma de Ouro en Cannes,
non  deixará  a  ningún  paciente  es-
pectador acougado pola mera admi-
ración  cinefílica.  Na  súa  penúltima
escena, cando a figura coa que nos
identificamos todo o tempo fica in-
móbil, dirixíndose cara a unha escu-
ridade  literal  e  figurada,  quedamos
completamente  sós  con  nós  mes-
mos, cos nosos propios sentimentos
máis  profundos  sobre  esa  cousa
sinxela que, ante todo, esta película
quere  que  sintamos,  saboreemos,
probemos: a vida.

Vindeira sesión, xoves 15: Plácido · Luis García Berlanga


