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AJI-BI, LES FEMMES DE L'HORLOGE
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Aji-Bi, les femmes de l'horloge. Marrocos, 2015. Cor, 66 min. Xénero: Docu-
mental  |  Dirección,  guión e fotografía:  Raja Saddiki |  Produción: Nabil
Ayouch, Sarah Lamrini (Ali n’ Productions, Arkhabil Films, 2M-TV) | Montaxe:
Yassir Hamani | Participantes: Nabil Ayouch, Sarah Lamrini

SINOPSE
a

“Aji khti, vén, irmá”. Así chama Ma-
rème, 20 anos, ás clientas que pasan
preto da vella medina de Casablanca
para pórlles pestanas falsas e exten-
sións. Marème é unha “Aji-bi”, unha
esteticista  sen  papeis,  que  forma
parte dunha pequena comunidade de
mulleres senegalesas en Casablanca.
Atrapadas entre a dúbida de regula-
rizar a súa situación en Marrocos ou
tentar  a  travesía  cara  a  Europa,  o
grupo de mulleres de todas as idades
organízase para sobrevivir nunha so-
ciedade marroquí  á vez xenerosa e
hostil.

ENTREVISTA Á DIRECTORA 

De onde vén este desexo de contar
con  imaxes  e  por  que  escolleu  o
documental como formato?
Crecín en medio das filmacións das
obras de teatro do meu pai. Sempre
me interesou o medio, pero non creo
ter desenvolvido unha vocación por
isto daquela. Foi moito máis tarde,
case por casualidade, que regresei á
imaxe. Comecei cun mestrado en co-
municación  e  publicidade.  Fixen
unhas prácticas de márketing nunha
produtora, pero iso non me interesa-
ba e sentía que a miña aprendizaxe
estaba incompleta. Un día,  xusto á
saída dun multicine, atopei o folleto
dunha  escola  audiovisual  e  pensei
que era o que tiña que facer. E foi
entón  que  o  documental  callou  a
min.  Coñecín  a  Hind  Bensari,  que
estaba a traballar no seu documental
475,  Break the Silence sobre o caso
de  Amina  Filali.  Traballamos  moito
por instinto, utilizando o formato de
reportaxe enriquecida con entrevis-
tas,  voz en off  e primeiros  planos,
pero  en  última  instancia  investiga-
mos máis sobre o tema que sobre a
técnica. Foi unha primeira experien-
cia  superenriquecedora  e  moi  con-
movedora a nivel humano.
Por outra banda, tamén traballei en
vídeos  institucionais,  así  como  en
programas  de telerrealidade  ou  re-
portaxes para TV5 Monde.

Cales son as súas principais influen-
cias? Os directores que admira?
Son moi fan das películas antigas: o
cinema asiático, expresionismo ale-

mán ou neorrealismo italiano, e  o
cinema  de  autor  en  xeral.  Neste
momento, só estou a ver documen-
tais ou reportaxes, estou fascinada
pola realidade. Os mestres que ad-
miro  indiscutiblemente?  Raymond
Depardon,  Chris  Marker  e  Jean
Rouch.
Despois, en canto ao meu enfoque,
sempre  trato  de  imaxinar  a  miña
propia  historia  para  non  deixarme
influenciar  demasiado  por  todo  o
universo visual que levo acumulado.
Prefiro  filmar  en función  do  tema
que trato e as circunstancias,  non
me impoño un modelo en particular.

Que  pensa  da  (auto)censura  nun
país coma Marrocos ao tratar asun-
tos delicados?
En canto á censura, creo que hoxe
con internet podes facer case todo
o que queiras. Mesmo podes correr
o  risco  de  rodar  sen  autorización,
como foi o caso de Hind que auto-
producíu o seu filme; o seu traballo
é  proba  de  que  calquera  tema  é
tratable.  Ademais,  creo  que  hai
unha comunidade, que cada vez hai
máis  xente  que  se  mobiliza  para
axudar aos mozos a producir. Cando
digo  que  todo  é  agora  factible
penso especialmente na película My
Mekhzen  and  Me de  Nadir  Bouh-
mouch. Despois de todo, aínda hai
moito papelorio para a distribución
internacional. Pola miña banda aín-
da filmo moito sen autorización, es-
pecialmente  pequenas  cápsulas,  e
aínda non teño carné profesional.

A cuestión das condicións das aji-
bis, mulleres senegalesas en Casa-
blanca,  foi  moi  importante  para
vostede. Cal foi o seu enfoque das
mulleres  que  filmou?  Como  se
apañou coa barreira do idioma?
Levoume  moito  tempo,  un  ano  e
medio en total. Estas mulleres pro-
ducen  moita  curiosidade,  os  xor-
nalistas veñen filmalas, non saben o
que van facer coas súas imaxes, e
evolucionan nun ambiente bastante
hostil. Así que foron moi sospeitosas
ao principio, nin sequera estaba se-
gura  de  se  podería  achegarme  a
elas.  Intrigábanme  e  asustábanme
ao  mesmo  tempo.  Achegueime  a
elas con gran aprehensión, e ao co- 

mezo insultábanme: eu era a branca
que  viñera  filmalas  e  ía  vender  as
súas imaxes noutro lugar. Así que  ti-
ven que deixar o meu equipo e ir po-
la miña conta. Gardei a cámara e es-
coiteinas. Despois dunhas poucas se-
manas  de  traballo  e  reunións  con
elas, arranxeimas para que estivesen
un pouco máis cómodas e poder gra-
valas.
Estas mulleres non foron pagas para
desempeñar o seu propio papel, pre-
cisamente  iso  foi  o  que  nos  levou
moito tempo en termos de casting:
atopar a alguén que quixese contar a
súa historia. Porque é unha película
que fixemos de corazón. O meu avó
era negro, e eu non fago diferencias
entre estas persoas e eu, así que  es-
taba a buscar a alguén que compar-
tise  ese  estado  de ánimo,  e  logrei
atopalo  en  Marème.  Tamén me foi
de axuda ter feito unha viaxe en co-
che por Senegal en 2011 como xor-
nalista para un programa de televi-
sión. Pasei por Dakar e fun a Mauri-
tania, así que coñecín algunhas das
vilas de onde proveñen. 
Ao  principio  tiven  unha  tradutora,
pero regresou a Senegal e deixoume
soa coas  aji-bis  durante un tempo.
Con  palabras  sinxelas  en  francés,
tratei de comunicarme con elas, ata
que coñecín outro intérprete que me
axudou a traducir a película. Pero o
wolof  é  moi  difícil  de  filmar.  Non
sabes cando deixar de rodar, cando
mudar de plano...

Que lugar tivo o guión neste filme?
A miña coprodutora, Sarah Lamrini,
convenceume  de  que  tiñamos  que
facer  moita  investigación,  que  non
estaba  prohibido  guionizar.  Cando
fas a túa primeira película, planté-
aste moitas prohibicións, mesmo na
túa imaxinación. Cres que non é po-
sible escribir unha historia sen saber
o que vas atopar en realidade o día
que vas rodar, é moi difícil  proxec-
tarse  no  que  queres  facer.  Pero  a
idea non é tentar imaxinar ou saber
de antemán cal será exactamente a
historia, senón saber que queres di-
cir, que queres filmar. Non só mos-
trar á xente como son as inmigrantes
subsaharianas,  senón  contar  unha
historia  humana  a  partir  dun  tema
de actualidade.
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