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El cinema del cineasta iranià Asghar Farhadi no 
és lleuger, assumeix voluntàriament una gravetat 
basada en la formulació d'un seguit d'interrogants a 
l'espectador. El seu gruix no ve derivat de la posada 
en escena, ni de la necessitat de trobar una poètica 
que atorgui lirisme a les seves imatges. El que 
veritablement importa al cineasta és descobrir la 
fórmula de guió que li permeti conquerir la gravetat, 
trobar el procediment que li permeti introduir un fort 
dilema dins de la trama que el remeti cap a un seguit 
de grans qüestions morals. En certa manera, Farhadi 
representa tot allò que mai no va voler ser i no va 
ser el cinema d' Abbas Kiarostami. Encara que els 
darrers anys ha fet certes incursions a Europa, el seu 
cinema funciona molt millor quan es desenvolupa a 
l'Iran. És més interessant quan planteja un seguit de 
temes propis a la societat iraniana que quan intenta 
universalitzar els seus temes per portar-los cap a altres 
terrenys. La seva pel·lícula anterior, Todos lo saben, 
rodat a Espanya, i amb què va inaugurar el Festival 
de Canes fa tres anys, funcionava de manera molt 
més hermètica perquè pretenia fer un drama lorquià a 
partir d'una certa possibilitat d'universalitzar un seguit 
de problemes.
A Un héroe, la seva última pel·lícula, explora un 
seguit de grans qüestions com poden ser la culpa, el 
pes del deute, la mentida i la possibilitat d'utilitzar els 
mitjans de comunicació per difondre el populisme. Al 
començament del relat ens trobem que el protagonista, 
Brahim, ha sortit dos dies de permís de la presó en la 
qual compleix la seva pena. Està condemnat per no 
haver volgut saldar un deute. Un dia troba una bossa 
amb unes peces d'or i en comptes de vendre-les per 
obtenir diners per sortir de la presó, torna la bossa i 
busca la propietària d'aquesta, per intentar acabar 
lliurant-la. La seva acció és aclamada a la televisió i 
per un dia es converteix en un heroi local. En el relat 
no deixa de planar-hi l'ombra del cinema de Frank 
Capra sobretot quan vol convertir al protagonista en 
un nou John Doe disposat a sensibilitzar als altres a 

Les contradiccions morals d’un heroi

partir d'una postura teòricament exemplar.
Farhadi no es queda amb una història exemplar, 
ja que per poder donar una dimensió moral 
i plantejar les preguntes a l'espectador li cal 
explorar les ombres. Després de la seva acció 
aparentment altruista, Un héroe no fa més que 
deixar que aparegui l'ombra del dubte. Per verificar 
el que realment va passar cal trobar la dona 
desapareguda, establir si tot va ser un complot 
i si la bondat veritablement existeix. Al film, és 
innegable que Asghar Farhadi sap construir una 
calculada geometria dramàtica. Tota la pel·lícula 
segueix els moviments del personatge mentre 
busca alguna cosa que li permeti redimir la pena o, 
al contrari, fracassar i tornar a la presó. Un héroe 
comença de forma planera amb la seva ascensió 
per anar mostrant la seva caiguda posterior.
A partir d'un moment determinat de Un héroe, 
Farhadi no fa més que advertir-nos que tot allò 
que estem veient és complex. Ens mostra com 
els mals, les contradiccions, les divergències 
i els interessos dels personatges impedeixen 
que es dugui a terme la redempció. El cineasta 
acaba construint una contundent lliçó moral sobre 
la dificultat d'atrapar la felicitat en una societat 
impossible, perquè, en el fons, no hi ha prou 
confiança en la bondat humana.
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