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O cineasta israelí  Avi  Mograbi per-
mítenos botar unha ollada a un es-
tado  binacional  ideal  de  Israel  a 
través  da  aprendizaxe  da  historia 
do seu pasado. Ao principio, a pelí-
cula parece unha recompilación de 
material de arquivo, pero logo con-
vértese  nunha  narración  sobre  a 
amizade e as conversas de Mograbi 
e o seu amigo o profesor de árabe 
Ali Al Azhari, que intentan dilucidar 
como sería coñecer ao avó sirio de 
Mograbi en 1920.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Ten fama de cineasta comprome-
tido,  de  testemuña  da  situación 
en Oriente Medio. Está de acordo? 
Así é como me describen, e eu non 
vou contradicilo. Estou comprome-
tido, son militante. Pero sobre todo 
son un cineasta, punto. Os meus fil-
mes tratan de temas que me preo-
cupan, sobre a miña vida en Israel e 
Oriente Medio.
Para min,  en todos  os  minutos  da 
miña  vida  adulta  teño  que  facer 
compromisos políticos. No mercado 
nunca  lle  compro  o  xenxibre  ao 
vendedor  que  o  trae  de  T'koa,  o 
asentamento dos territorios ocupa-
dos onde os colonos cultivan cogo-
melos.  Vou a outro que o trae de 
China: isto tamén é un compromiso 
político, non só facer películas. 
a

A película describe o conflito con 
moitos  matices  persoais.  Contar 
unha historia persoal pode ser un 
acto  político?  Como describiría  a 
súa representación da situación?
Por suposto, o feito de que a miña 
familia veña de Oriente Medio é un 
tema moi importante. Nesa rexión 
hai xudeus que poderían ser descri-
tos como árabes, pero que definiti-
vamente non queren ser asimilados 
como tal  por  mor  do conflito.  Así 
que ese é o punto de partida do fil-
me:  o  conflito  entre  árabes  e xu-
deus. Ser a un tempo xudeu e árabe 

é  unha  cosa  contraditoria  e  diso-
nante. Unha concienciación política 
sobre Oriente Medio talvez podería 
permitir que os xudeus se identifi-
casen tamén como árabes e non só 
como israelís. Para min foi un deto-
nante decatarme de que moitos dos 
meus coñecidos veñen de Beirut e 
Damasco, a cidade natal dos meus 
devanceiros, onde eu non podo ir.

Preparou a estrutura do filme por 
adiantado ou é todo espontáneo, 
mesmo o de quedar sen cinta en 
certo momento?
Todo o que se ve na película, agás 
as  cartas,  é  espontáneo.  A  miña 
idea inicial era recrear episodios da 
vida dun curmán do meu pai, Mar-
cel, que vivira en Beirut, pero can-
do  se  fundou  o  estado  de  Israel, 
uniuse ao seu exército. Non lle gus-
tou a súa experiencia alí e regresou 
a Beitut, algo impensable na época. 
Pedinlle axuda a Ali para escribir o 
guión en árabe, e na primeira reu-
nión apareceu coa guía de teléfo-
nos, o que foi unha gran sorpresa. 
Unha cousa  levou á  outra,  e  case 
sen darme conta xa tiña o filme fei-
to  sen contar  a  historia  dese  cur-
mán, que resultou non ser tan inte-
resante como eu pensaba.

Así que non vai rodar a historia de 
Marcel?
Non, desbotei a súa historia pero a 
idea permaneceu, el  foi  a inspira-
ción  para  o  personaxe  masculino 
das cartas. Moita xente queda de-
cepcionada cando descobre que son 
falsas. As imaxes que acompañan ás 
cartas  parecen  antigas,  pero  en 
realidade están gravadas no Beirut 
de  hoxe  en  día  cunha  cámara  de 
Super 8, o que lles dá un significado 
dual. Non as puiden rodar eu mes-
mo xa que non me permiten viaxar 
ata  aló,  así  que  alguén  as  filmou 
por min, e fixo un traballo fantásti-
co. Usamos case o 90% do material 
que rodou, algo case inaudito nun 
documental.

Que papel ten o personaxe de Yas-
mine? É un símbolo, unha fantasía 
dun Oriente Medio aberto?
A presenza de Yasmine na película é 

espontánea. Non a trouxemos para 
que fose un símbolo ou algo así. Ela 
estaba alí  e, finalmente, debido á 
situación na que estabamos, o seu 
papel foi gañando importancia.
Yasmine é unha persoa marabillosa 
que simboliza  que pódese convivir 
se hai vontade, que non cómpre se-
pararse das súas outras identidades, 
senón que pódese ser á vez xudeu e 
árabe, israelí e palestino. Nese sen-
tido é un exemplo perfecto de co-
mo a vida en Oriente Medio podería 
ser diferente. 

Que lle parece que os palestinos 
como Ali falen hebreo sen proble-
ma mentres a maioría dos israelís 
non saben falar árabe?
É unha vergoña,  especialmente no 
meu caso, que veño dunha familia 
árabe. O árabe é unha das linguas 
oficiais  do  estado  de  Israel,  pero 
parece  que  o  estado  mesmo  lla 
oculta ao pobo: a maioría dos docu-
mentos e carteis están só en hebreo 
ou inglés, e só aparecen as tres lin-
guas  nos  sinais  da  estrada.  Seica 
queren asegurarse de que os árabes 
non perdan a saída!

O conflito pode ser unha barreira 
para o cine?
Espero que se comprenda ben a iro-
nía do que vou dicir, pero o conflito 
israelí garantiume unha gran carrei-
ra, así que eu véxoo ao revés. Sem-
pre é así, para os artistas e cineas-
tas as zonas de conflito crean a ne-
cesidade de responder e xerar na-
rrativas e solucións alternativas. É a 
razón de ser da arte.

Atopou algunha reacción contra o 
filme, na rodaxe ou por parte do 
público das dúas comunidades?
A película é un dueto. Quen pode 
resistirse? Se Ali aceptou participar 
e facer o filme comigo, ese é o fin 
de calquera posible resistencia. Non 
habería película se el  non quixese 
facela. Normalmente, cando se me 
achega  o  público  despois  dunha 
proxección, é xente á que lle gus-
tou a película, así  que non atopei 
moitas reaccións negativas. Ao mes-
mo tempo, non é que moito público 
vise aínda o filme.
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