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Ali & Ava. Reino Unido, 2021. Cor,  95 min. Romance |  Dirección e guión: Clio Barnard | Fotografía: Ole Bratt
Birkeland |  Música: Harry Escott  |  Elenco: Adeel Akhtar (Ali), Claire Rushbrook (Ava), Ellora Torchia (Runa), Shaun
Thomas (Callum), Mona Goodwin (Michelle), Tasha Connor (Karen) | Produción: BBC Films, Moonspun Films
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Mellor Actor e Música
 

SINOPSE
a

Por diferentes razóns, Ali e Ava sén-
tense  sós.  Coñécense  a  través  de
Sofía, a filla dos inquilinos eslovacos
de Ali a quen Ava coida. A partir de
aí e durante un mes lunar, unha co-
nexión profunda comeza a crecer en-
tre eles, a pesar das secuelas da re-
lación anterior de Ava e a confusión
emocional  de  Ali;  e  todo  iso  ali-
mentado pola paixón de ambos pola
música.

ENTREVISTA Á DIRECTORA

Ali  &  Ava inspírase  en  historias
reais que vostede viviu, é así?
Si. Cando estaba a rodar The Selfish
Giant coñecín a alguén chamada Rio
que foi a inspiración de Ava. Así que
moitos dos detalles biográficos desta
personaxe están  inspirados  na  vida
de Rio. E o personaxe de Ali baséase
en Moey Hassan,  unha persoa que
coñecín cando facía  The Arbor. Am-
bos estiveron  moi  involucrados  du-
rante o proceso de creación e a ro-
daxe.
a

Como foi ese traballo entre os per-
sonaxes reais e os actores?
Rio estivo desde o principio, mesmo
case antes, porque desde que a co-
ñecín  en  2016  díxenlle  de  traballar
xuntas no futuro. Mentres tanto tiven
encontros con Moey, gravei as nosas
conversas, como fixen con Rio. E foi
Rebecca Manley, coa que fixen  The
Selfish Giant,  empezaron a improvi-
sar  escenas  que  logo  puxen  no
guión. Así que foi traballando sempre
conxuntamente  cuns,  con  outros,
facendo obradoiros e tendo un feed-
back. Todos acabaron moi involucra-
dos na produción.

Como  describiría  o  filme  e  que
importancia ten a música nel?
Nalgún momento chamámolo unha
especie de musical socio-realístico.
A música é importante e estivo des-
de o principio. Moey foi DJ e o pai
de  Ava  cantaba  cancións  folk  en
pubs,  polo  que  están  metidos  na
música e teñen ese intercambio de
cancións.  Algunhas  escenas  xurdi-
ron dos ensaios, como a que saltan
e  bailan  no  sofá  cos  auriculares
postos, decatámonos do importante
que é a música para os personaxes.
a

Ali e Ava teñen medo a amar?
Para ambos é moi difícil.  Ava viviu
unha  relación  abusiva  con  Paul,
mentres que Ali  trata de negarse a
si mesmo que o seu matrimonio se
rompeu.  A  pesar  de  todo,  ambos
son xente moi simpática e están ro-
deados de familia  e amigos, están
implicados na sociedade na que vi-
ven e na que son moi activos. Pero
están moi sós e quería que ambos
atopasen a alguén!

O contido social está presente no
seu cine. Segue sendo necesario?
Probablemente  agora  sexa mesmo
máis importante do que xa o era an-
tes.  Como sabemos,  cada vez  hai
unha fenda máis ampla entre a cla-
se máis adiñeirada e a máis vulnera-
ble. No Reino Unido hai unha gran
tradición de cinema social e de do-
cumental.  Amo  o  cinema  de  Ken
Loach, Alan Clarke, o neorrealismo
italiano e o iraniano. E é importante
seguir contando esas historias. 

Pero  non  que  hai  certo  estigma
sobre elas?
Hai moito estereotipo, poden resul-
tar moi familiares. Por iso eu tento
mostrar  certa  positividade na con-
torna de Ali e Ava, o implicados que
están cos demais. Ava coida da filla
da súa veciña cando debería ser o

Estado o responsable. Por iso, que-
ría  celebrar  a xente como eles e a
sociedade de Bradford.
a

Bradford  é  outra  das  protagonis-
tas das súas películas. Que repre-
senta a cidade para vostede?
Para  min é moi  importante.  A rela-
ción empezou cando rodamos o do-
cumental  The Arbor, por alá o 2008,
polo que xa teño unha longa relación
cunha parte en concreto da cidade.
A xente de alí é incrible, teñen unha
historia socio-económica que é case
un microcosmos que reflicte  á  per-
fección o que pasa a nivel global. O
que teño claro é que se un mira nos
polos obreiros das cidades post-in-
dustriais verá o seu historial  de mi-
gración que os fai moi fértiles. 
a

Como elixiu os actores?
Adeel estaba desde o principio, an-
tes de que houbese guión; o perso-
naxe de Ali talvez empezase con el.
Cando apenas tiña un esquema, co-
ñecín a Adeel e falamos diso. Deille
as entrevistas que gravara con Moey
e tamén con outras persoas.  Adeel
escoitounas e entrevisteino como se
fose o personaxe. Iso foi o primeiro
que fixemos. 
Vimos a varias actrices para o papel
de Ava. E a min encantábame Claire.
Sobre todo en A flor de pel, a pelícu-
la de Carine Adler. Logo, fixemos o
que se coñece como “proba de quí-
mica” para ver se había faísca entre
ela e Adeel, que a houbo. Estiveron
magníficos, así que a collemos e xa
fixeramos  ensaios  para  entón,  así
que tiña o guión case enteiro.
a

Que canción do filme escollería?
Hai  unha  canción  que  escoita  Ava
sentada  no  sofá,  de  Karen  Dalton,
titulada  Something  on  Your  Mind.
Gústame moito esa canción e tamén
ela,  creo  que  é  unha  persoa  moi
interesante.

Luns 14: Sesión de curtas de Charles Chaplin | Mércores 16: Delicioso · Eric Besnard


