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A VIDA NA TERRA

FICHA TÉCNICA

La vie sur terre. Mali, Francia, 1998. Cor, 61 min. Xénero: Drama, comedia | 
Dirección e guión:  Abderrahmane Sissako |  Produción: Haut et Court, La 
Sept-Arte | Fotografía: Jacques Besse | Montaxe: Nadia Ben Rachid | Intér-
pretes:  Abderrahmane  Sissako  (Dramane),  Nana  Baby  (moza),  Mohamed 
Sissako (pai), Bourama Coulibaly (fotógrafo), Keita Bina Gaousso (carteiro)

SINOPSE
a

Na véspera do século XXI, Abderrah-
mane  Sissako,  cineasta  mauritano 
que vive en Francia, regresa a Soko-
lo, unha aldeíña de Mali, para reu-
nirse co seu pai: “Querido pai, sor-
prenderaste e mesmo te preocuparás 
ao  recibir  unha  carta  miña.  Fágoo 
para estar seguro de que todo está 
ben.  Ocorreu  algo  importante  que 
me trae de volta a Sokolo: o desexo 
de filmar a vida en Sokolo, a vida na 
miña  terra,  así  como  o  desexo  de 
afastarme  de  todo,  sabendo  que 
pronto  chegará o  ano 2000  e  nada 
cambiaría  para  ben.  Sábelo  mellor 
ca min”. Sissako chega á aldea, mu-
da de roupa e pasea polas rúas....

ENTREVISTA AO DIRECTOR 

Sórprendeme como este filme con-
tinúa películas súas anteriores co-
ma  Rostov-Luanda e  Outubro,  no 
sentido da implicación persoal.
Os que nos dedicamos a este traballo 
temos a necesidade de contar cou-
sas,  e para iso o mellor  é falar  de 
nós mesmos ou do que nos rodea. É a 
mellor forma de achegarse ao outro. 
Pode haber  semellanzas,  pero  cada 
filme é como aprender unha lección 
de vida.  Cando me achego á xente 
que  quero  filmar,  teño  unha  certa 
confusión  que  se  vai  aclarando aos 
poucos:  o  que  me  falta  atópoo  no 
outro  e  tómoo.  Recoñézome  nel  e 
podo aceptarme mellor. Para min is-
to é o fundamental do ollar. En So-
kolo, o meu pai deume unha lección. 
Eu quería filmalo e fíxome entender 
que para falar del tiña que falar dos 
demais.  Non  estaba  certo  de  cara 
onde ía e entón non ía convencer a 
ninguén de seguirme.

Iso é o que explica no final do fil-
me: a esperanza dunha solidarida-
de no mundo que consisitiría en re-
coñecerse a un mesmo no outro e 
ao outro nun mesmo. 
Completamente. Por iso desexo que 
este filme sexa un himno á xustiza, 
ao  amor,  a  compartir,  ao  respecto, 
comprendido como unha filosofía de 
vida non só  africana,  unha vida na 
terra posible mesmo nun lugar  que 
endexamais pisaches.

A dozura da ollada sobre a xente e 
a violencia do texto de Césaire fan 
unha combinación que non deixa 
de responderse.
Abofé, era esencial evitar transmi-
tir a imaxe dunha aldea tranquila! 
Sokolo está chea de dor!  E tamén 
do rexeitamento de todos os que a 
abandonaron. E Sokolo é sensible á 
indiferenza  dos  demais!  Esa  é  a 
morte  que  se  arrastra,  como  dixo 
Césaire.  Compría  construír  unha 
harmonía entre os dous conceptos.

De aí a importancia da comunica-
ción telefónica co exterior?
A intención de comunicarse é máis 
importante que a propia comunica-
ción.  Cando  decidimos  comunicar-
nos  co outro,  o xesto de amor xa 
está feito. Se alguén quere falarme, 
existo para el. En ningún momento 
escoitamos a resposta do outro. Coa 
radio pasa o  mesmo: aos da radio 
non lles cómpre saber que os oímos 
en todo momento; é o xesto de es-
coitar o que importa. Iso demostra 
que a cultura africana é universal e 
o demostra sempre. 

Cita a Césaire ao comezo do filme: 
“a  vida  non  é  un  espectáculo”. 
Non é contraditorio co cinema?
Tento non facer un espectáculo. Xa 
se ten filmado abondo a espectacu-
laridade de África.  A dor do outro 
non pode ser un show.

E  volve  citalo:  “Europa  está  so-
brestimada”. 
O meu cinema non é revolucionario, 
pero hai que dicir as cousas e non 
calalas!  Nunca  chegou  a  haber  un 
perdón  simbólico,  só  se  glorifican 
que os que aboliron a trata de es-
cravos. Europa non deixa de sobres-
timarse... 

Por que a rapaza ten a cara triste?
Representa a  enerxía,  a  beleza,  a 
coraxe e a audacia da muller que se 
anticipa ás cousas. Pero non quería 
que un sorriso permanente borrase 
o que podía ter  de triste,  que eu 
puiden  sentir.  Sempre  procuro  un 
termo medio, un equilibrio.

Na película leva unha vestimenta 
que xa non usan moitos locais.

Eu  móvome polo  azar,  pola  chisca-
dela, polo xogo co outro. Cando saín 
de Bamako para ir a Sokolo, a miña 
nai deume esa roupa. E o chapeu dé-
ronmo en Sokolo. Todo o mundo os 
leva para o sol. O meu tío deulle un 
chapeu a cada membro do equipo... 
Forma parte do camiño de regreso, 
valorar o que temos.

Dicía en  Rostov-Luanda que forma 
parte  dunha  xeración  que  aínda 
cre  no futuro. Temos a impresión 
de que volve repetilo nesta pelícu-
la...
Preguntáballe a Raymond Depardon, 
falando da súa película  África, que 
tal imos levando a dor. Seica xa non 
podemos sufrir máis do que se está 
a sufrir agora mesmo. En Sokolo vin 
xente que o pasaba mal pero que xa 
non  se  queixaba.  Cada  encontro  é 
unha lección. Iso é a esperanza. 

“A forza non está en nós senón por 
riba de nós”, volve dicir Césaire...
Non sei se iso xusto é o que quería 
explicar Césaire... Entendo que hoxe 
en día aínda non temos a forza pero 
podemos vela e dirixirnos cara a ela. 
O que eu tento facer con este filme 
talvez, que pode verse como un  gri-
to aínda que sobre todo é un mur-
murio, é o que outros fan na súa vi-
da todos os días. Eu non lidero a loi-
ta. A miña postura pode ser máis vi-
sible,  pero  hai  outros  que  teñen 
moito máis mérito.

Unha última cita Césaire: “pegando 
a orella ao chan, pode oíre pasar o 
futuro”.
O ano 2000 xa está aquí. O futuro xa 
é presente. O meu tío desexa sufrir 
menos  có  ano  pasado.  Eu  querería 
que  a  miña  película  espertase  un 
sentimento de responsabilidade e de 
compartición. 

Houbo de expresar esta solicitude 
de axuda no filme.
É unha petición solicitada dentro da 
intimidade dunhaa carta a un irmán. 
Compartila xa axuda. Eu vou axudar 
a  alguén  pois  antes  outros  xa  me 
axudaron  a  min.  É  unha  cadea  de 
favores.
[Entrevista realizada no Festival  de 
Cannes de 1998]

Mércores 26: A NOSA IRMÁ PEQUENA · Dir. H Koreeda | E despois, descansamos para ir ao OUFF


