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À PEINE J'OUVRE LES YEUX

FICHA TÉCNICA

À peine j'ouvre les yeux. Tunisia, Francia, 2015. Cor, 102 min. Xénero: Dra-
ma | Dirección: Leyla Bouzid | Guión: Leyla Bouzid, Marie-Sophie Chambon
|  Produción: Sandra da Fonseca, Imed Marzouk (Blue Monday Productions,
Hélicotronc, Propaganda) | Fotografía: Sébastien Goepfert | Montaxe: Lilian
Corbeille  |  Música: Khyam Allami |  Intérpretes:  Baya Medhaffer  (Farah),
Ghalia Benali (Hayet), Montassar Ayari (Borhène), Lassaad Jamoussi (Mamod)

SINOPSE
a

Tunisia, verán de 2010, a poucos me-
ses  da  Revolución.  Farah  acaba  de
rematar a secundaria e a súa familia
xa a ve estudando Medicina. Pero ela
non comparte ese desexo. Canta nu-
nha  banda  de  rock  comprometida
politicamente, emborráchase e dedi-
ca as noites a descubrir o amor e a
súa  cidade  contrariando  a  vontade
da súa nai Hayet, quen coñece moi
ben Tunisia e os seus perigos.  

NOTAS DA DIRECTORA 

Tunisia, verán de 2010
O filme desenvólvese durante o ve-
rán de 2010 e é certo que cando a
revolución  tunisiana  tivo  lugar  en
2011 todo o mundo quería gravar na
rúa,  realizar  documentais,  falar  da
revolución.  En  Tunisia  vivíase  cada
cousa como cunha capa de chumbo,
sentíamonos  oprimidos  e  non  nos
atreviamos a falar de política, a es-
capar. Eu pensaba que ese novo am-
biente era moi importante. Nese ve-
rán  sentiamos  que  xa  aturaramos
abondo e que estaba a piques de pa-
sar algo; que o vello ía acabar e por
iso eu cría que era moi importante
falar dese ambiente e sobre todo do
Estado policial de vixilancia de Tuni-
sia do que se coñece tan pouco. 

A heroína, Farah
Farah,  unha  moza  tunisiana  de  18
anos,  é  libre,  impulsiva,  ten ganas
de vivir a súa vida de verdade, libre-
mente,  canta,  dalgún xeito  é  unha
artista e está en proceso de forxar-
se. Trátase do momento no que des-
cobre a vida, o amor, comeza a saír,
o seu grupo de música empeza a dar
concertos e é alguén con apetito po-
la vida,  como pasa con 18 anos,  e
que se enfronta a unha chea de cou-
sas que, de feito, non esperaba. 

O noivo de Farah
Resultábame interesante que os per-
sonaxes  novos  se  debatan  entre  a
tradición e a modernidade. Así pois,
Borhène é un artista, é moderno, de
mente aberta, pero non pode evitar
ser celoso. Borhène está namorado,
pero tamén pode ser  un pouco pe-
chado; considero que ese é un retra-

to moito máis realista da sociedade
tunisiana  porque  non  existe  unha
modernidade absoluta nin tampou-
co hai xa un conservadurismo abso-
luto. Borhène é a clara imaxe desa
ambigüidade de moitos tunisianos.

Farah e a súa nai
O filme aborda a temática da trans-
misión e a evolución da nai. Come-
za cunha nai un pouco dura e aos
poucos vaise coñecendo e comprén-
dense as súas razóns e a ela mesma.
O filme tamén fala dunha xeración
que abandonou as crenzas que tiña
cando eran novos e que, finalmen-
te, puideron recuperalas. 

As cancións da película
A música aparece moi pronto no ar-
gumento. Todas as cancións posuían
unha función dramatúrxica no guión
e, por tanto, debían provocar unha
sensación concreta. Había cancións
lixeiras  e  máis  melancólicas,  cada
unha tiña  unha  cor.  Traballei  para
compolas co escritor tunisiano Gha-
ssen Amami e co músico iraquí Khy-
am Allami. Compor a banda sonora
e constituír un grupo de música foi
un enorme desafío. Todas as sesións
que  rodamos  son  en  directo,  nas
que tocaban e cantaban de verda-
de, así que foi apaixonante.  

 ENTREVISTA Á DIRECTORA 

Por que o título, “abrín os ollos”?
Vén  de  Farah,  que  ten  18  anos  e
abre os ollos ante a vida; pero ta-
mén é a  toma de consciencia  que
xorde durante o película. 

No  filme  hai  unha  serie  de  trai-
zóns que atopan resposta. Era ese
o tema central?
Talvez. O tema versaba sobre como
se facía o posible por impedir que o
impulso  da  vida  triunfase.  Quería
insistir  na  cuestión  da  vixilancia:
era á vez protección, impedimento,
obstáculo, no seo da familia ou do
grupo. Era  esa  a ambigüidade que
quería mostrar. Pensei en Farah co-
mo metáfora  do  país,  pois  ela  de
súpeto atópase en mans da policía:
esa  vixilancia  e  presenza  policial
impiden  que  Tunisia  poida  progre-
sar, malia a vontade de liberdade.

Foi difícil atopar á protagonista?
Para Farah, quería a alguén novo e
que soubese cantar. Baya Medhaffar
acabara o instituto pouco antes  da
rodaxe. Sumouse ao proxecto e can-
taba ben, tiña ese impulso de vida e
ollos resplandecentes. Ensaiei moito
e ela fixo todo o que puido para con-
seguir o papel, até o punto de levar-
me aos bares e facerse pasar por Fa-
rah! Na vida real parécese ao perso-
naxe e o problema é traballar as di-
ferenzas entre ambas.

Un  equipo  non  profesional  leva
moitos ensaios e moitas tomas?
A elección  das  persoas  é  un  labor
moi  minucioso.  A película está moi
escrita  pero  deixaba  moito  espazo
para as improvisacións no medio das
escenas. Durante as actuacións ano-
taba o que dicían os actores e volvía
escribir o guión. Volvíallo dar por es-
crito:  tiñan  que  aprendelo  de  me-
moria  pero eran textos máis próxi-
mos a eles mesmos. Rodando, o di-
rector  de fotografía,  Sébastien Go-
epfert, con quen xa filmara Zakaria,
foi  moi  flexible e puxo a punto as
luces  e o  encadre  de forma ampla
para permitir que houbese improvi-
sacións. As escenas eran máis vivas:
adaptabámonos e dunha toma á ou-
tra, o meu papel era o de crer en to-
dos os detalles. Tras algúns ensaios,
atopabamos  o  ángulo  e  retomaba-
mos  moitas  escenas  para  acadar  o
punto preciso. A lixeireza e a natura-
lidade chegaban a miúdo cando ter-
minabamos o traballo.

Os ángulos da cámara foron forxa-
dos  nos  ensaios  ou xa  os  tiña  en
mente antes de rodar?
Fixera  unha  desagregación  global
bastante precisa que en parte está
presente na película, incluíndo os lu-
gares e os personaxes,  pero mantí-
venme moi aberta durante a rodaxe
adaptándome en función do que pe-
gaba ou non. Algúns planos moi per-
tinentes naceron na rodaxe, da ar-
quitectura  do  apartamento,  usando
a cor para marcar unha maior pers-
pectiva.  Na estación de  autobuses,
tiña algúns encadres na cabeza pero
non  sempre  funcionaban:  buscaba-
mos mentres filmabamos.
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