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Festival de Cannes 2021
Gran Premio do Xurado (ex aequo)
National Board of Review 2021
Mellor  Película  Estranxeira  e  Guión
Orixinal

SINOPSE
a

Rahim está no cárcere por unha dé-
beda  que  non  puido  devolver.  Du-
rante un permiso de dous días, trata
de  convencer  ao  seu  acredor  para
que retire a súa reclamación de de-
sembolso. Pero as cousas non irán
como tiña previsto.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Tras a súa última película interna-
cional, regresa ao cinema iraniano.
Despois da película española, supú-
ñase  que  tiña  que  volver  traballar
noutro proxecto no estranxeiro, pero
cando volvín a Irán, sentín a necesi-
dade de facer algo na casa. Sempre
resulta cómodo e moi frutífero volver
á contorna que mellor coñeces, onde
están os teus amigos e onde creci-
ches. Ao mesmo tempo, nunca pui-
den decidir que é mellor. É máis fácil
rodar en Irán ou no estranxeiro? Non
o sei. Hai vantaxes e inconvenientes
en ambos os lados.  Pero creo  que
prefiro facer cinema en Irán.

Como se lle ocorreu a idea?
Levaba tempo lendo historias deste
tipo nos xornais, sobre xente corren-
te que chamaba a atención porque
fixeran algo altruísta.  Estas historias
adoitan  ter  características  similares.
Un heroe non se inspirou nunha noti-
cia concreta, pero tiña en mente es-
tas historias que aparecen na prensa.

Como escribiu a película?
Ao principio, tiña unha vaga idea  da
historia,  grazas aos feitos reais.  Co
paso dos anos, a idea fíxose máis cla

ra. Sempre traballo do mesmo xeito.
O  estímulo  pode  vir  dunha  imaxe,
dun sentimento. Ás veces, todo isto
fica  nun recuncho da  cabeza,  sen
que  saiba  que  se  converterá  nun
guión algún día. O tempo é un alia-
do valioso. Algunhas sementes de-
saparecen,  outras  perduran  e  cre-
cen. Logo vén a investigación e os
primeiros bosquexos que indican o
camiño  a  seguir.  Case  todas  as
historias  que  escribín  desenvolvé-
ronse  así,  non  lembro  ter  creado
unha historia completa de cero con
principio, metade e final definidos.
a

Por que escolleu a cidade de Shi-
raz como escenario da historia?
É  un  lugar  moi  especial,  adorado
polos iranianos. Representa a gloria
do pasado, dos heroes e monumen-
tos  preislámicos,  pero  tamén  os
grandes  poetas  islámicos.  Repre-
senta  unha especie  de orgullo  na-
cional, e isto dálle unha connotación
específica  ao tema da película,  un
aspecto  que  non  tería  se  estivese
ambientada en Teherán.  A xente de
Shiraz é moi relaxada e a súa forma
de vida é moito menos complicada. 
a

A  carreira  de  “heroe”  de  Rahim
móstrase a través da súa exposi-
ción en televisión e redes sociais.
Como enfocou estes fenómenos?
Da forma máis realista posible.  Os
iranianos que vexan a película verán
as redes sociais dun xeito diferente,
porque é un lugar onde un pode ex-
presarse  con  bastante  liberdade.
Están  controladas,  pero  non  polo
goberno.  A  televisión  si  o  está,  e
cando a  xente  di  “estás  na  televi-
sión”, significa que estás ao lado do
goberno. Neste caso, venche como
un heroe desde o seu punto de vis-
ta. Pola contra, as redes sociais son
unha forma popular de intercambiar
ideas, estilo guerrilla.

Como en  Nader e Simin,  a ollada
dos nenos é importante...
Neste filme, os nenos volven ser tes-
temuñas.  Observan  as  dificultades
dos adultos e os seus conflitos. Non
son quen de comprender a comple-
xidade destas dificultades e por iso,
nesta película como nas anteriores,
os nenos son só testemuñas atónitas
de todos os acontecementos. A súa
percepción  da  crise  que  atravesan
os  adultos  é  puramente  emocional.
Con todo, nesta película, Nazanin, a
filla de Braham, é maior que os de-
mais nenos e fai algo que fai que a
situación sexa aínda máis complexa.
a

“Farhadi  fixo un filme moi Farha-
di”. Que opina desta crítica?
A película está narrada a través da
miña  forma  espontánea,  persoal  e
orgánica de contar historias, sen im-
portar o tema. Este é o meu acento e
o meu ton, e non me opoño a iso. No
entanto, cada vez trato de desenvol-
ver diferentes aspectos para explorar
a totalidade,  e engadir  novos mati-
ces para que non se converta nunha
repetición.
a

Ao final das súas películas, o pú-
blico non ten todas as respostas.
É un cineasta que non quere elixir?
Como dixen  antes,  esta  particulari-
dade común das miñas películas non
é  intencionada.  Esta  ambigüidade,
case de misterio, xorde de forma na-
tural  durante  a  fase  de  escritura  e
debo  dicir  que  me  gusta.  Este  as-
pecto fai que a relación entre a pelí-
cula e o espectador sexa máis dura-
deira, que vaia máis aló da proxec-
ción. Dá ao público a posibilidade de
reflexionar máis sobre o filme. Sem-
pre me comprace ver Rashomon por
esta dimensión misteriosa. Combinar
a  ambigüidade  cunha  historia  que
trata da vida cotiá é un reto intere-
sante.
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