
XUNTOS

FICHA TÉCNICA

Ensemble. Francia,  2011.  Cor,  17  min.  Xénero:  Drama  |  Dirección: 
Mohamed Fekrane |  Guión:  Mohamed Fekrane, Paksao |  Produción:  Bruno 
Chatelin, Christophe Kay Kourdouly (Emotion Film Company) |  Fotografía: 
Victor Dupuis |  Montaxe: Wadi Laadam |  Intérpretes: Habib Kadi (imán), 
Arsène Mosca (imán), Clémence Thioly (nai xudía)

PREMIOS
a

Festival Amal 2012
Mellor Curtametraxe de Ficción
WorldFest Houston 2013
Mellor Fotografía

SINOPSE
a

París,  1942.  Isaac,  un neno xudeu,  escapa dos  nazis  e refúxiase na Gran 
Mesquita de París. O Imán desta, Ahmed, axúdao e acólleo. A curta, baseada 
nunha historia real, amosan a hospitalidade e cooperación xurdida entre as 
culturas musulmá e xudía no contexto de intolerancia do nazismo.
a  

TÉ OU ELECTRICIDADE

FICHA TÉCNICA

Le  thé  ou  l'électricité. Bélxica,  Marrocos,  2012.  Cor,  93  min.  Xénero: 
Documental |  Dirección e guión: Jérôme Le Maîre |  Guión:  Daniele Vicari, 
Laura  Paolucci |  Produción:  Isabelle  Truc,  Isabelle  Mathy,  Khadija  Alami 
(Iota Productions, Perspective Films, HKS Productions) |  Fotografía:  Jérôme 
Le Maîre, Jérôme Colin | Montaxe: Matyas Veress | Música: Christian  Martin 

PREMIOS
a

Festival Amal 2012
Mellor Longametraxe Documental

SINOPSE
a

Historia  da  modernización  dunha 
pequena vila  illada no corazón do 
Alto  Atlas  marroquí.  No  proceso 
enfróntanse dúas visións de futuro: 
mentres uns pensan que o progreso 
pasa pola construción dunha estra-
da, outros apostan pola chegada da 
electricidade. Pronto se decatan do 
complicado que resultará chegar a 
un acordo.  

NOTAS DO DIRECTOR

O proxecto
A idea da película remóntase cinco 
anos. A miúdo visito o Atlas central, 
teño unha casa non moi lonxe. Un 
día, en compañía da miña esposa e 
os meus fillos, fun a unha aldea on-
de viven uns amigos marroquís. Ten 
unha  atmosfera  especial,  non  hai 
moita xente nas rúas. Ao chegar cas 
deste amigo, educado e emociona-
do, acende a televisión do fondo: aí 
está,  chegara  a  electricidade,  co-
mezara unha nova era para a aldea. 
Unha imaxe que percibín nesta al-
dea  e  nos  arredores:  unha casbah 
cunha parabólica no tellado. Interé-
same ese contraste: a Idade Media 
por unha banda, o século XXI pola 
outra.  Creo que hai algo moi sinto-

mático no feito de que a televisión 
sexa o primeiro que chegue a estas 
casas, antes de nada. 

A aldea
Para atopar a aldea, funme á ofici-
na nacional da electricidade marro-
quí e pedinlles unha lista de todas 
as vilas que serían electrificadas . O 
meu maior temor era non chegar a 
tempo  para  filmar  a  evolución,  a 
chegada gradual da electricidade. O 
que  non  esperaba  é  que  tardasen 
tanto tempo, máis de dous anos de 
atraso. Mesmo dubidamos que real-
mente  fosen  electrificar  a  aldea 
se  non filmásemos alí.  A idea que 
non debemos esquecer, e creo que 
se ve en toda a película, é que é 
principalmente unha operación eco-
nómica. A idea é conseguir subscri-
tores, iso é todo. O obxectivo é ac-
ceder ás riquezas que están pecha-
das  en  lugares  remotos  de  Marro-
cos, non tanto de chegar á xente, 
non é un movemento social.

Dificultades
A primeira dificultade era a planifi-
cación,  non  avanzaba.  Dixéralle  á 
miña produtora que ía haber cinco 
rodaxes. Pero cada vez que ía alí, 
non  pasaba  nada,  ningunha  torre 
eléctrica.  Iso  durou un ano e me-
dio. Fixen cinco rodaxes (que dura-
ron de dúas a catro semanas) onde 
non pasaba nada. Debiamos seguir e 
financieramente, xa que había tem-
po, a   produción  podía  buscar  os

cartos. Finalmente chegaron os fon-
dos e entón puiden facer doce ro-
daxes. A gran vantaxe que aprendín 
desta dificultade é o feito de que 
sempre  podería  contar  con  máis 
tempo para coñecer aos aldeáns. A 
outra  dificultade  era  a  lingua.  Eu 
tiña 120 horas de material de arqui-
vo  onde podía  obter  toda a infor-
mación que precisaba. Para a mon-
taxe,  non  sempre  foi  evidente, 
porque os brutos estaban en árabe 
ou  bereber.  Mandábaos  traducir  a 
Rabat e ás veces tardaban tres me-
ses  en  volver.  Non había  electrici-
dade  na  chaira,  pero  tiñamos  que 
recargar  as  baterías  e  os  telé-
fonos...  Non  queía  perturbar  o 
silencio  das  montañas  nin  mostrar 
aos  aldeáns  que  tiñamos  electrici-
dade  e  eles  non.  Así  que  iamos 
recargar ata o val.

A imaxe
Gravei  cunha  Sony  Z7.  Pensaba 
rodar en celuloide, pero pronto dei-
me  conta  de  que  era  imposible: 
cumprían outras dúas persoas como 
mínimo, é tamén máis electricidade 
e máis luz. Tería menos tempo para 
gravar  e  máis  complicacións.  Non 
sería algo espontáneo porque tería 
todo preparado cun equipo e perde-
ría intimidade cos aldeáns. Ao estar 
eu  só  coa  miña  pequena  cámara, 
podía  chegar  a  ter  momentos  moi 
sinceros.  Prefiro  ter  isto  no  canto 
dunha imaxe de 35 mm.

O mércores: DÍAZ.NON LIMPEDES O SANGUE | Dir. Daniele Vicari | O luns: CICLO AMAL (2) | Biblioteca


