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Un grup d'amics que conviuen en una residència 
d'avis a Jerusalem volen ajudar a un company, 
malalt terminal, a morir en pau i construeixen 
una màquina d'eutanàsia. La veu es comença a 
córrer i més interns els demanen ajuda i això els 
crearà un dilema emocional.

Va ser difícil barrejar drama i comèdia amb 
un tema tan complicat com és l'eutanàsia?

Sharon Maymon (S. M.): No va ser difícil, 
perquè és el que fem. Treballem junts des de 
fa dotze anys i sempre hem tractat temes 
socials amb humor. Pensem que és la millor 
manera de poder arribar a públics més amplis 
per transmetre cert missatge i així parlar de 
coses que volem tractar. Vam escriure el guió 
amb un enfocament còmic, amb aquestes dosis 
d'humor, portant els assumptes a un escenari 
gairebé surrealista per dir el que realment 
volem; fins i tot és una cosa que plantegem a 
l'hora de fer el càsting als actors, grans actors 
de registre còmic als quals col·loquem en 
situacions serioses, perquè volem que utilitzin 
una aproximació còmica en les situacions 
tràgiques, ja que pensem que això realment 
dóna lloc a una història única.

Tal Granit (T. G.): Fer que la gent rigui és una 
manera que obrin el seu cor i així tractar i 
afrontar temes i qüestions serioses. Si tu 
aconsegueixes que obrin el seu cor veuràs que 
estan més predisposats a entrar i abordar 
aquests temes de què parlem.

Com sorgeix la idea de la pel·lícula?

S. M.: La idea de la pel·lícula sorgeix de la mort 
d'Elga. Elga era l'àvia del meu exnuvi que va 
morir als 80 anys després de patir càncer. El 
dia que va morir, nosaltres estàvem allà amb 
ella i vam veure com la mort va venir a alleujar 
el seu dolor i el sofriment que feia temps patia. 
Però mentre s'estava morint, vam veure entrar 
de sobte a la sala als paramèdics que van estar 
mitja hora intentant ressuscitar-la, i ens 
semblava una situació tan absurda, tan 
increïble, que d'aquí sorgeix la idea per a 
aquesta pel·lícula. Extrapolant a totes les 
persones de la pel·lícula, i sobretot al 
personatge principal, tots es troben en la 
tessitura d'ajudar a aquesta persona que vol 
morir. Veuen el que està passant, volen fer-ho, 
però s'adonen que són incapaços de prémer el 
botó, fins i tot sabent que és una cosa 
desitjada per la persona, llavors necessiten la 
màquina. Com diu Tarantino: "no sóc jo, són els 
personatges els que empenyen i inventen les 
coses". En Reservoir Dogs, Tarantino diu que 
de sobte veu que un dia el personatge treu una 
navalla de les sabates i no ha estat ell, ha estat 
el personatge. Necessitem inventar aquesta 
màquina tenint en compte que volíem fer-ho en 

p l a c o m è d i a d o n a n t a l a m à q u i n a 
característiques i trets molt divertits, com la 
cadena de la bicicleta o el rellotge del Shabat, 
per donar-li així aquest matís.

T. G.: Però és el personatge, nosaltres no.

M'agradaria que parléssiu sobre l'escena de la 
cançó, en la qual els personatges canten al 
cotxe, quin significat té i per què vau decidir 
fer-la d'aquesta manera?

T. G: En primer lloc, la cançó es produeix a la 
meitat de la pel·lícula, i és una manera de dir al 
públic: "mira, això que esteu veient potser no pot 
passar a la vida real". Llavors és com convidar-
los a entrar en una mena de conte de fades 
modern. En segon lloc, es tracta d'una vella 
cançó israel iana, molt v inculada a una 
grandíssima cantant del passat, a una gran 
artista, i que ara és una dona que viu al carrer. 
Realment et trenca el cor veure així a aquesta 
gran estrella d'abans. A més, la lletra parla sobre 
un lloc que no existeix, però al qual tots volen 
anar.

Hi ha un tema que es toca amb pinces, però 
que resulta molt revelador: el fet que es parli 
de l'homosexualitat de dos dels personatges. 
Com va sorgir la idea i amb quina intenció la 
vau dur a terme? Doncs en el vostre curt 
Summer Vacation tracteu el tema també.

S. M.: De fet, nosaltres som gais i sempre estem 
trobant la manera d'entrar amb aquest tema amb 
un angle adequat i fluid. A la pel·lícula es parla 
sobre el dret de cadascú a acabar amb la vida 
com li sembli, però també pensem que és 
important parlar del nostre dret a portar la nostra 
vida com ens vingui de gust.  Per tant,  vam voler 
introduir, també amb cert humor, el tema de 
viure  l'homosexualitat.
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Altres punts de la pel·lícula són la moralitat i 
la religió, temes molt delicats. Vau pensar 
que podríeu ofendre a algú?

T. G.: No ens vàrem parar a pensar que podríem 
ferir a ningú, simplement volíem explicar una 
història que combinés tots aquests elements 
amb certa dosi d'humor. Només plantegem el 
tema, no fem un judici moral.

S. M.: El creador ha de guiar-se per la seva 
veritat interior i no pot estar pendent de què 
poden pensar els crítics i el públic. Això no ens 
pot limitar. Com a prova, hem vist en tots els 
llocs en què hem anat amb la pel·lícula, que s'ha 
distribuït en 25 països, que ha tingut molt bona 
acollida, amb molts premis en diversos festivals, 
adorada pel públic.

T. G.: Sempre a la fi de la projecció la gent se'ns 
acosta i ens pregunta: "Escolta, la màquina la 
teniu? Ens la podeu deixar?".

S. M.: A més ha estat un èxit de taquilla absolut 
a Israel, així que encreuem els dits perquè això 
ens permeti poder seguir fent cinema.

De manera reflexiva, arran l'èxit de taquilla, 
sembla que no hi ha hagut cap crítica 
negativa i la societat ha sabut encaixar i 
acceptar bé la temàtica. Quin problema hi ha 
llavors per canviar una llei com és la de 
l'eutanàsia?

S. M.: Hi ha gent que sí que ha tingut un 
problema amb això, sobretot la gent molt 
religiosa, que pensen que les nostres vides 
estan en mans de Déu i no en les nostres.

T. G.: Crec que, en general, es necessita una 
solució, perquè estem veient que la gent viu 
més temps i hi ha també més malalties. Si la 
gent ho necessita, alguna cosa forçosament 
canviarà. Ho estem veient en països com 
Holanda, Bèlgica i a l'estat d'Oregon als Estats 
Units, on hi ha lleis per una mort digna.
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