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Le chagrin des oiseaux. Mauritania, Francia, 2014. Cor, 96 min. Xénero:
Drama | Dirección: Abderrahmane Sissako | Guión: Abderrahmane Sissako,
Kessen Tall | Produción: Etienne Comar, Sylvie Pialat (Les Films du Worso,
Dune Vision) |  Fotografía:  Sofiane El Fani |  Montaxe:  Nadia Ben Rachid |
Música:  Amin Bouhafa |  Intérpretes:  Ibrahim Ahmed (Kamed), Toulou Kiki
(Satima), Abel Jafri (Abdelkrim), Fatoumata Diawara (Fatou)
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a

Festival de Cannes 2014
Premio do Xurado Ecuménico
Premios César 2015
Mellor  Película,  Director,  Montaxe,
Fotografía, Guión, Música e Son

SINOPSE
a

Ano 2012, a cidade maliana de Tom-
bouctou caeu en mans de extremis-
tas relixiosos. Kidane vive tranqui-
lamente nas dunas coa súa esposa
Satima, a súa filla Toya e Issam, un
pícaro pastor  de 12 anos.  Pero na
cidade os habitantes padecen o ré-
xime de terror imposto polos yiha-
distas:  prohibido  escoitar  música,
rir, fumar e mesmo xogar ao fútbol.
As mulleres convertéronse en som-
bras que tentan resistir  con digni-
dade. Cada día, uns tribunais isla-
mitas  improvisados  lanzan  senten-
zas tan absurdas como tráxicas. O
caos que reina en Tombouctou non
parece afectar  a Kidane ata o día
en  que  accidentalmente  mata  a
Amadou,  un  pescador  que  acabou
coa vida da súa vaca favorita. Agora
debe  enfrontarse  ás  leis  impostas
polos ocupantes estranxeiros. 

NOTAS DO DIRECTOR

O 29 de xullo de 2012, en Aguelhok,
unha  pequena cidade  ao  norte  de
Mali, ocupada en gran parte por uns
homes que viñeran doutra parte de
África,  tivo  lugar  un  crime  atroz,
sen que os medios de comunicación
apenas se fixesen eco do ocorrido.
Unha parella dun 30 anos con dous
fillos foi lapidada até morrer. 

O seu único delito fora vivir xuntos
sen estar casados.  O vídeo da súa
morte, debidamente subido a inter-
net  polos  criminais,  é  horrible.  A
muller morre coa primeira pedrada.
O home deixa escapar un berro seco
seguido  do  silencio  máis  absoluto.
Pouco despois sácanos da area para
enterralos un pouco máis lonxe. 

Aguelhok non é Damasco nin Tehe-
rán. Ninguén fala de todo isto. Sei
que o que veño de escribir é horro-
roso, pero non tento promocionar a

película con esta noticia. Do mesmo
modo, non podo ignorar a noticia, e
dado  que  ocorreu,  só  podo  facela
pública coa esperanza de que nin-
gún neno deba ver morrer aos seus
pais porque os dous amábanse. 

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Acúsano  de  humanizar  aos  yiha-
distas con esta película.
Non o  vexo como unha acusación,
senón  como a  constatación  dalgu-
nha xente que non ten o costume
de contemplar a barbarie. Estamos
afeitos  a  mirar  o  mundo  como se
estivese dividido entre bos e malos.
Fixen este filme para rexeitar a vio-
lencia, pero iso non debe impedir-
nos  amosar  a  esa  xente.  Son  per-
soas que tiveron unha infancia, que
foron normais, pero que logo cam-
biaron e esa transformación levou-
nos á yihad como podería a calque-
ra outra forma de criminalidade. Os
yihadistas son normais en certo sen-
tido. Todo home, mesmo un bárbaro
coma eles, pode sentir remorsos. A
arte ten que mostrar as cousas.

É o  seu filme  unha alegación  en
defensa das vítimas do absurdo da
violencia yihadista?
Sen  dúbida.  Os  fanáticos  sempre
pensan que van gañar, pero son uns
covardes, son sempre homes arma-
dos fronte a persoas indefensas. É
algo terrorífico, pero non creo que
a  humanidade  sexa  iso,  máis  ben
todo o contrario. É absurdo que tra-
ten de prohibir a música porque to-
dos  temos  música  dentro  de  nós.
Cando un dos xefes yihadistas fuma
tras prohibirllo á poboación, quero
amosar a hipocrisía, pero tamén al-
go humano, talvez remorsos ante o
que está a facer. Quizais se está a
facer preguntas.

Por que cre que a yihad ten tanta
forza en tantos lugares distintos?
É certo que vivimos nun mundo ho-
rrible  que  precisa  unha  toma  de
conciencia global e moi forte. O seu
obxectivo  é  facerse  co  control  de
grandes  territorios.  Como  evitalo?
Imaxine que a vida en Madrid para-
se tralos atentados do 11 de marzo:

hai que loitar contra iso cos medios
ao noso alcance, impedilo.  Pero é
certo que está a pasar algo excep-
cional: Mali, Siria, Iraq... A yihad é
moi  forte.  Tamén  temos  que  pre-
guntarnos como é posible que oco-
rra todo iso, porque ningún dos paí-
ses afectados fabrica armas.

Unha das secuencias máis celebra-
das mostra os rapaces xogando ao
fútbol  sen  balón  para  esquivar  a
prohibición. Como se lle ocorreu?
O fútbol ten algo de universal e pó-
dese  xogar  en  calquera  lado,  non
fai falta un terreo específico. É ex-
tremadamente popular e a súa for-
za vén de que se produce unha co-
muñón entre a xente. Sírvome desa
secuencia para mostrar a cohesión,
falar da resistencia pacífica, a ver-
dadeira vitoria.

Co  imán que  bota  aos  yihadistas
da súa mesquita, quere dicir que
tamén existe un islam tolerante?
Daríalle a volta á súa pregunta. To-
da relixión debe de ser así, toda re-
lixión debe estar ao servizo da hu-
manidade,  da  concordia,  da  tole-
rancia. No caso do islam, unha mi-
noría tena tomada como refén, nin-
guén nace cunha barba e un kalash-
nikov. O imán presenta os principios
do Islam nos que fun educado.

Séntese  vostede  ameazado  des-
pois do éxito que alcanzou a súa
película?
É unha pregunta difícil. Prefiro non
sentirme ameazado.

No seu filme hai momentos de hu-
mor en medio da traxedia. O hu-
mor  é  importante  para  contar
unha historia?
O humor é comunicación, é un ele-
mento esencial para contar as cou-
sas. O humor debe ser utilizado co-
mo  un  elemento  narrativo  porque
unha película non trata de alcanzar
a verdade, non é unha declaración,
é outra cousa. Debe tomar distancia
para permitir  que sexa o especta-
dor  o  que escolla.  É  un elemento
máis, coma os movementos da cá-
mara, a música,  todo forma parte
do diálogo co público.

Luns 11: COSTA DA MORTE · Dir. Lois Patiño | Mércores 13: FORZA MAIOR · Dir. Ruben Östlund


