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FICHA TÉCNICA

Ma'a  al-Fidda. Siria,  Francia,  2014.  Cor,  93  min.  Xénero:  Documental  |
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Produción: S Lalou, C Laemle, O Niravia, D El Jeiroudi (Proaction Film, Les
Films d'Ici) | Montaxe: Mesioun Asad | Música: Noma Omran | Participantes:
Wiam Simav Bedirxan, centos de sirios

NOTAS DO FILME
a

O tema
Syria Self Portrait, documental pre-
sentado  en  Sesión  Especial  na  edi-
ción de 2014 do Festival de Cannes,
é un berro do director fronte ao ho-
rror do conflito sirio. Unha loita que
vén xerándose desde hai moito tem-
po e  que foi  tratada  polo  cineasta
hai máis de 35 anos.

Refuxiado en Francia desde maio de
2011, Ossama Mohammed asistiu im-
potente á pasividade da comunidade
internacional  con  respecto  a  Siria.
En 1978, o director xa expuña no seu
filme Step by Step, en branco e ne-
gro, unha crónica sobre a vida diaria
dunha modesta vila siria, na que de-
nunciaba o adoutrinamento do Parti-
do Baas. O autor presenta agora este
autorretrato  de  Siria,  máis  de  35
anos  despois  daquel  primeiro docu-
mental.

Antes de que a barbarie se apodera-
se do seu país, xa expuña a terrible
pregunta: “Seica debemos esperar a
que o embrión da violencia acade a
madurez  para  denunciar  o  perigo?”
Mobilizar  á  comunidade  internacio-
nal, dramaticamente indiferente an-
te esta traxedia, é o verdadeiro ob-
xectivo do cineasta a través dun do-
cumental tan desgarrador, sanguento
como  conmovedor.  Un  traballo  que
atopa as súas fontes nunha serie de
imaxes da web, crúas e a miúdo in-
soportables, obtidas grazas aos usua-
rios de YouTube que se atopan no lu-
gar dos feitos.

O documental naceu da relación en-
tre unha muller nova valente e com-
prometida  que  vive  no  inferno  de
Homs, resistindo á súa maneira, cá-
mara en man, e un “vello” cineasta
refuxiado en París. A moza ve nel un
mestre,  pero  o  cineasta  “descobre
con ela un novo rostro de Siria e un
cinema libre”. O rostro dunha Siria
esnaquizada polas bombas de Bashar
Al-Assad,  reponsable  de  máis  de
150.000 mortes.

Ossama Mohammed reuniu desde Pa-
rís  centos de vídeos que circulaban
na rede sobre a situación no seu país
e en particular na cidade de Homs.

Todos os vídeos do filme están gra-
vados con teléfonos móbiles. Pero,
pódese facer unha película con este
material? “É unha cuestión cinema-
tográfica moi interesante. Que sig-
nifica que se mova a cámara? Nor-
malmente a min non me gusta ese
efecto.  Pero  nunha ocasión descu-
brín que a cámara se movía porque
o home que gravaba ía gritando: li-
berdade,  liberdade”,  explica  o  di-
rector.

A co-directora
Mohammed recibiu  a  axuda de  Si-
mav desde Homs. Era ela quen lle
eviaba os vídeos. No transcurso du-
nha conversa por internet, ela pre-
guntoulle:  “Se  puideses  estar  en
Homs,  que  filmarías?”  Simav  con-
verteuse  entón  na  codirectora  da
película: “Siria é Simav, é unha me-
táfora de Siria. Unha moza, valen-
te,  laica,  independente,  ela  foi  a
miña Siria cando a atopei, cando a
película a atopou, eu só seguina”,
asegura Mohammed.

Simav, auga prateada en kurdo, de-
cidiu entón filmar a súa contorna, a
súa vida diaria a pesar das bombas.
Simav seguiu sobre todo a historia
de Omar, un neno orfo,  “unha luz
nas tebras”, asegura Simav. “O pe-
queno Omar, tan valente, tan inte-
lixente,  enfrontándose á  realidade
con  preguntas,  admirando  as  flo-
res...  É  unha  maneira  incrible  de
resistir, tentando devolver a vida ao
seu pai, recollendo flores, estable-
cendo un diálogo con el, dúas vo-
ces. Encarna o futuro de Siria”.

A voz en off
“A voz en off non resulta nunca au-
toritaria, manifestando así o seu re-
xeitamento  a  transcender  sobre  o
material fílmico. Non é unha voz so-
bre a imaxe, non falan de Siria, é
Siria quen fala e chora a través de-
les. É a propia historia que se ma-
nifesta a través de mil e unha ima-
xes de mil e uns sirios”.

A música
“Pareceume fascinante descubrir  a
música  que  había  na  mestura  de
sons:  os  disparos,  os  pés  dos  sol-
dados contra o chan, o chat de Fa-

cebook,  e  o  cantaruxeo  dunha  voz
feminina  ao  principio  da  película
que acaba converténdose en fío con-
dutor”. É a voz de Simav para o di-
rector. Voz que fala do seu illamento
sobre a súa decisión de permanecer
soa e non abandonar aos demais.

“Noma Omran, a cantante e compo-
sitora,  construíu a película connos-
co, montámola ao ritmo da súa voz.
Desde o primeiro  momento tiven a
impresión de estar  a  facer  un mu-
sical. Noma transmitía unha emoción
tan intensa como a das nais que cho-
raban  polos  seus  fillos  asasinados
nas  masacres.  Era  unha  forma  de
transmitir  a  dor  sen  recorrer  ao
pranto. Os berros de xente claman-
do liberdade ou chamando covardes
aos militares eran tamén como notas
musicais.  Ese  era  o  gran  lugar  da
cultura: a resistencia”, especifica.

Enterrar o silencio
Cando  Wiam  soubo  que  a  película
fora seleccionada para o Festival de
Cannes, escribiu desde a cidade ase-
diada de Homs: “Non podo crer que
os ecos da nosa dor estean a chegar
ao mundo só agora, cando a historia
de  Homs  está  probablemente  che-
gando a un final  tráxico.  Non teño
palabras, pero vou cavar unha tum-
ba  para  enterrar  o  meu  silencio.
Perdóame. A nosa película, a pelícu-
la  da  nosa  Siria,  serán  as  miñas
palabras, e eu, baixo este bombar-
deo, seguirei loitando á miña manei-
ra se consigo vivir máis tempo. De-
trás  do  voso  desexo,  escondereime
da morte, deixade os vosos corazóns
abertos”.

O futuro do pobo sirio
“Creo  que  a  traxedia  crecerá  sen
parar.  Hoxe Siria está nas mans do
diaño: o réxime, os islamitas e o que
se  deu en chamar  'o  mundo  libre'.
Non sei onde empezou esta historia
de discriminación, a realidade mate-
rial da discriminación, que é moi po-
derosa. En Siria a xente vive cons-
tantemente baixo perigo de morte.
Cando tes a capacidade de parar de
matar e apoiar a xustiza, entón es-
tás a defender o futuro. Cando non o
fas, estás a construír o reino do te-
rrorismo”, asegura Mohammed.
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