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HOMELAND (IRAQ YEAR ZERO)

FICHA TÉCNICA

Homeland (Iraq Year Zero). Irak, 2015. Cor, 335 min. Xénero: Documental | 
Dirección,  guión,  produción,  fotografía  e  montaxe:  Abbas  Fahdel | 
Participantes: Haidar Fahdel, Abbas Fahdel

SINOPSE
a

O director iraquí filma coa súa cáma-
ra  a  súa  familia  durante  17  meses 
(desde febreiro de 2012) nunha pelí-
cula dividida en dúas partes (antes e 
despois  do  ataque)  na  que  se  nos 
mostra cada un dos episodios dunha 
vida cotiá necesariamente interrom-
pida polo horror da guerra de Iraq.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Por que decidiu empezar a filmar á 
súa familia unha vez que se soubo 
a posibilidade de que Estados Uni-
dos invadise Iraq?
A comezos de 2002, cando a ameaza 
dunha nova guerra xa era evidente, 
pregunteime: “que fago?” Como ira-
quí, a resposta foi: teño que volver a 
Iraq para estar coa miña familia e os 
meus amigos e compartir o seu des-
tino. Como cineasta, a resposta foi: 
teño que filmar todo, todo o que co-
rre o risco de desaparecer, para dei-
xar  rexistro.  Máis  que  unha  intui-
ción, tiña a certeza de que Iraq esta-
ba  a  piques  de  vivir  un  “momento 
histórico” despois do cal nada ía ser 
o mesmo. E o meu deber era docu-
mentar este momento histórico.

Cando soubo que a estrutura do fil-
me ía despregarse en contrapunto 
dunha  unidade  doméstica  a  unha 
visión do conxunto do país?
A idea da estrutura da película  esti-
vo  desde o  principio,  mesmo antes 
de empezar a filmar. Para min, Iraq 
non é unha noción abstracta nin da-
tos xeopolíticos. Era, e segue a ser, 
unha  terra  poboada  por  xente  que 
coñezo e que amo. Tamén sabía que, 
para  contar  Iraq,  tiña  que  partir 
desa xente. A idea era seguilos e fil-
malos na súa vida cotiá, antes e des-
pois  da guerra,  sen outra interven-
ción miña máis que captar coa miña 
cámara as súas reaccións fronte a di-
ferentes  acontecementos  que  ían 
cambiar a súa existencia.

Que o motivaba a dar ao seu retra-
to unha dimensión etnográfica?
Unha  das  cousas  que  me propuxen 
foi mostrar a riqueza e a complexi-
dade  da  sociedade  iraquí.  É  unha 
perspectiva  case  etnográfica,  que 
talvez me veña da influencia de Jean 

Rouch, que foi profesor meu en Pa-
rís dous anos.

É un filme que remata de organi-
zarse na montaxe, pero aínda así 
debía ter algunha premisa.
A narración  foi  evidente  para  min 
desde o principio. No avión que me 
levaba  de  París  a  Bagdad  escribín 
notas sobre as cousas que debía fil-
mar e a forma de filmalas. Quería 
facer unha película e non unha cró-
nica  ou un vídeo caseiro  de vaca-
cións en familia. Entre as decisións 
formais que tomara de antemán es-
taba por exemplo a de filmar caras, 
caras de nenos e de adultos repre-
sentativos do pobo iraquí. Era unha 
reacción  e  unha  resposta  aos  me-
dios que reducían o meu pobo a ca-
ricaturas,  entre elas,  a do ditador 
Saddam Hussein.  Como a idea era 
seguir  os  personaxes  na  súa  vida 
cotiá, optei por filmalos en planos 
secuencia tanto como fose preciso, 
sen  intervención  miña.  Con  todo, 
foi durante a montaxe cando a for-
ma  definitiva  da  narración  se  me 
impuxo,  especialmente  a  división 
da película en dúas partes: o antes 
e o despois.

Canto material acumulou?
Tiña 120 horas de copias de traba-
llo, e a montaxe levou máis dun ano 
e medio.

Sempre traballaba só?
Si, porque non sería posible meter 
un  equipo  de  rodaxe  na  casa.  Os 
meus  sobriños,  por  exemplo,  son 
naturais no filme porque era o seu 
tío o que os filmaba. Cun equipo de 
rodaxe serían distintos. Doutra ban-
da, optei  por filmar eu só por ra-
zóns de seguridade, para non cha-
mar a atención.

Hai unha información esencial so-
bre o destino do seu sobriño que 
revela no inicio do filme, que de-
nota  unha  ética  da  posta  en  es-
cena. Pode explicar o motivo des-
ta decisión?
Mentres filmaba non me dei conta 
da importancia da presenza do meu 
sobriño Haidar. Vendo as copias de 
traballo entendín que ía estar moi 
presente na película, que mesmo ía 
ser case o personaxe principal.

Como morre ao final, expúxenme a 
cuestión  de  como  anunciar  a  súa 
morte.  Despois  de  pensalo  decidín 
terminar  o  filme  coa  secuencia  da 
morte de Haidar pero anunciar esta 
morte moito antes, na primeira par-
te. Por que? Por dúas razóns: en pri-
meiro lugar, preparar ao espectador 
para  o  impacto,  que  sería  moito 
máis difícil  de entender e soportar 
se a morte non fose anunciada an-
tes; en segundo termo, desde o mo-
mento en que se coñece a morte do 
heroe  da película,  xa  non  se  ve  o 
que segue da mesma maneira. Cada 
escena  da  vida  cotiá  adquire  unha 
dimensión  diferente,  o  espectador 
sabe que está a contemplar un mun-
do condenado a desaparecer e per-
sonaxes condenados a morrer.

Viu O francotirador, de Clint East-
wood? O seu filme parece un  con-
tracampo dese relato mistificador.
Vina en Londres. A película pareceu-
me tan perversa que lisquei aos dez 
minutos. Pero logo obrigueime a ve-
la até o final. Gústame moito o ci-
nema de  Clint  Eastwood  pero  esta 
obra é incomprensible para min. Co-
mo se pode facer hoxe en día un fil- 
me tan racista, caricaturesco e men-
tireiro  na  súa  presentación  da  po-
boación  iraquí  cando se  supón que 
todo  o  mundo  está  informado  das 
mentiras  do  goberno  de  Bush  para 
xustificar a súa invasión de Iraq?

Pasouse Homeland en Iraq, e de ser 
así, cal foi a reacción do público? 
E cal foi a recepción estadouniden-
se  da  película,  que  se  viu  nalgu-
nhas salas do país?
Non se proxectou en Iraq polo mo-
mento, pero moitos iraquís emigra-
dos e refuxiados vírona nas súas pre-
sentacións no estranxeiro. A película 
emociónaos  moito  e  recoñecen  as 
súas propias historias. 
Presenteina  tres  veces  en  Estados 
Unidos, e a resposta foi conmovedo-
ra.  Os  espectadores  estadouniden-
ses sorpréndense ao descubrir que os 
iraquís non se parecen á idea que ti-
ñan deles, que en definitiva son pa-
recidos a eles e que están lonxe da 
imaxe  caricaturesca  e  racista  que 
dan os medios e filmes coma o de 
Eastwood.
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