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SINOPSE
a

As “Little Go Girls”, con idades com-
prendidas entre os 13 e 24 anos, an-
alfabetas, musulmás na súa maioría,
seguen  unha  ruta  caótica  a  medio
camiño entre a delincuencia e as re-
lacións sexuais remuneradas nos gue-
tos  de  Abidján.  Fuxiron  das  zonas
militarizadas  do  norte  de  Costa  do
Marfil  ou  da  violencia  doméstica  e
véndense  a  prezos  irrisorios  para
conseguir unha mínima autonomía. A
antropóloga e cineasta Éliane de La-
tour coñeceu a estas mozas mentres
as fotografaba nun estudo de campo.
Tres  anos  despois  usou  os  fondos
conseguidos a través destas fotogra-
fías para fundar a Casa das Go, un
refuxio para as que tentan fuxir do
gueto e onde se reúnen.

NOTAS DA DIRECTORA 

Inicio
En 2009 traballei nos guetos, e a fo-
tografía converteuse nun vínculo en-
tre elas e eu. Cando vin que as Go
enviaban as miñas fotos ás súas fa-
milias, que non eran conscientes das
súas actividades, decateime de que
a través dos meus retratos atoparon
unha luz que pensaban que xa non
tiñan socialmente. Tamén chamadas
as rexeitadas, estas nenas entran na
prostitución  apenas  pubescentes.
Quixen devolverlles a súa dignidade
e humanidade.

Sen resolver
Ao longo desta viaxe, tratei de resti-
tuírlles  esa  parte  irresoluta  propia
de todo ser humano da que se vén
privadas pola sociedade. Son “malas
pobres”, que merecen o que teñen.
A súa  “natureza”  levaríaas  irreme-
diablemente á mentir, a roubar, a ser
imprevisibles  e  rudas.  Afastándome
dun discurso que excede a prostitu-
ción, colócome ao nivel das propias
escapadas, soñadoras, esgotadas, in-
certas. Entre a submisión e a resis-
tencia.  Con  todo,  négome  a  ceder
ante  o  discurso  da  vítima.  As  Gos
demostran con forza a súa vontade
de tomar control de si mesmas fóra
dos poderes tutelares que lles asig-
nan a unha inferioridade de natureza
e destino.

Verbas
Para cualificar as relacións tarifica-
das do gueto, é preciso abandonar
as categorías occidentais (proxene-
tismo, trata, prostitución, traballa-
dora sexual...) que borran o campo
semántico  no  canto  de  iluminar  a
complexidade. As “profesionais” de
Abidján  non  entran  nos  guetos  e
non dependen de ningún proxeneta
ou chulo. Tratan co peoriño da cida-
de. Deixan as rúas  tan pronto como
lles vai ben, e volven unha vez que
gastaron os cartos.  A súa clientela
consiste principalmente en  nouchis
[homes do gueto, pequenos vánda-
los] e mozos pobres. Esta xeración
“autoxestiónase”  contra  a  miseria
sexual dos mozos e o sufrimento das
mozas.

Imaxe do interior
Atraíanme un pescozo, a voluta dun
cigarro,  uns  ollos  perturbados,  a
forma de axustarse un vestido á cin-
tura; deixaba que os corpos enche-
sen o plano. Unha escena por moza,
ás veces dúas. Sen principio nin fin.
Unha secuencia impredicible. As lu-
ces  destacan  “a  misteriosa  beleza
suxerida involuntariamente pola vi-
da humana” (Baudelaire). Este en-
foque impresionista volveu absurdo
recurrir  a  un  discurso  explicativo
que escravizase a imaxe e que pui-
dese  danar  o  cinema.  Están  como
ninguén as ve nunca, sen tratar de
compracer ou desafiar; libres, “en-
teiras,  únicas  e  humanas”  (Winni-
cott). Ao aceptar saír da súa clan-
destinidade,  as  mozas  de  Abidján
sacan á luz a todas as demais que
permanecen  escondidas  no  punto
cego do mundo.

Silencio
Como  mostra  de  confianza,  estas
mozas ofrecéronme a calma da súa
intimidade. Ao telas fotografado hai
tres anos en sitios de prostitución,
coñezo o silencio (portador da do-
zura  e  da  vida)  como a expresión
rara,  narrativa  e  interior  de  quen
sofre ou resiste. Deste tempo sus-
pendido  xorde  unha  parte  de  si
mesmas enigmática,  rompendo cos
prexuízos que as circunscriben á im-
pureza.

Son da interioridade
Eu sempre filmaba soa coa miña pe-
quena  cámara,  indiferente  ao  son
que  gravaba.  O  ruído  dos  barrios
precarios  nubraba  a  miña  percep-
ción.  Cando  unha  moza  se  abre  a
min na súa fraxilidade, case sen fa-
lar, quero escoitar os seus ollos, os
seus xestos, o seu peite no cabelo;
escoitar o que vexo.
Foi  preciso  post-sincronizar  as  vo-
ces no estudo. As Gos observaron as
súas  escenas  e  reproduciron  o  que
dixeran, resultoulles divertido.
O preciso en troques do real. A mú-
sica  de Eric  Thomas,  que traballou
en Costa de Marfil e Francia, acom-
paña  este  movemento  magnifica-
mente.

Anciás, cadetes e máis eu
Na Casa, unha vez apoiadas no seu
desexo de emancipación, as Go ce-
den  as  súas  tarefas  domésticas  ás
nenas  desescolarizadas,  coma elas.
O dereito da anterioridade (que elas
tamén  coñeceron)  normaliza  o  so-
metemento das máis novas: cada no-
va  xeración  ponse  ao  servizo  das
súas maiores. Pero hoxe en día, es-
tes valores son entorpecidos.  A co-
rrupción no corazón da sociedade dá
lugar  a un aumento das  formas de
servidume en torno ao clientelismo
que frea a rotación entre xeracións,
á vez que leva á eliminación dos de-
reitos individuais. Co enredo de de-
pendencias que se estenden a todas
as relacións, o acceso á política vól-
vese inextricable e custa construír a
noción de cidadanía.
Isto  mantén  unha  reserva  case  in-
finita de servidumes. Especialmente
en barrios precarios onde as familias
fan  unha  lectura  moi  restritiva  do
Corán e pensan que a escola non é
esencial para as nenas.
Ademais, as Go seguen con avidez os
anuncios e os telefilmes que louvan
a futbolistas, multimillonarios, á Jet
Set... Os poderosos proxectan mode-
los individualistas centrados nos car-
tos  como  procesos  de  autorreali-
zación. Con todo, os de abaixo, pe-
quenos serventes, os raparigos e ra-
parigas do servizo doméstico,  esta-
blecen a súa “inferioridade” fóra das
pantallas.
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