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UN HOME QUE BERRA

FICHA TÉCNICA

Un homme qui crie. Chad, Francia, 2010. Cor, 92 min. Xénero: Drama | Di-
rección e guión:  Mahamat-Saleh Haroun |  Produción: Florence Stern (Pili
Films,  Entre  Chien  et  Loup,  Goï-Goï  Productions)  |  Fotografía: Laurent
Brunet |  Montaxe:  Marie-Hélène Dozo |  Música: Wasis Diop  |  Intérpretes:
Youssouf Djaoro (Adam), Diouc Koma (Abdel), Emile Abossolo M'bo (xefe de
distrito), Hadje Fatime N'Goua (Mariam), Djénéba Koné (Djénéba)
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Festival de Cannes 2010
Premio do Xurado 

SINOPSE
a

Chad, na actualidade. Adam, sesenta
e tantos anos, antigo campión de na-
tación, é profesor na piscina dun ho-
tel de luxo en N'Djamena. Cando uns
empresarios chineses adquiren o ho-
tel,  vese  obrigado  a  deixar  o  seu
posto ao seu fillo Abdel. Sofre moito
con esta situación, que considera co-
mo unha decadencia social. O país é
presa da guerra  civil  e  os rebeldes
armados ameazan o poder. O gober-
no, como resposta, recorre á poboa-
ción para un “esforzo de guerra” que
esixe deles diñeiro ou fillos en idade
de combater.  Adam é acosado polo
seu Xefe de Distrito para que entre-
gue a  súa contribución.  Pero  Adam
non ten diñeiro, o único que ten é o
seu fillo...

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Por que quería explorar o tema do
remorso?
Creo que en calquera traxedia, como
nesta longa guerra civil de Chad, to-
dos os que a padeceron acaban por
cometer algo irreparable. O remorso
xorde deses pequenos compromisos,
deses silencios que non poden repa-
rarse.

Os seus personaxes nunca son nin
bos nin malos...
Déixolle  iso  a  Hollywood,  onde  os
bos  sempre  gañan  aos  malos.  Pero
para min non hai bos nin malos, dei-
xo ese xuízo para Deus, en caso de
que exista. Doto aos meus persona-
xes  dunha  complexidade  humana
que imposibilta que os espectadores
os xulguen, sería simplista de máis.

En Abouna,  Daratt  e Un home que
berra reflexiona sobre a figura do
pai, e máis especificamente sobre
a relación pai-fillo. Por que lle in-
teresa tanto este tema?
Porque en Chad, e non só alí, a gue-
rra fana esencialmente os homes. E
desde hai catro décadas, o recordo
da violencia transmítese de pais a fi-

llos.  Coido  que  nos  pais  africanos
hai un lado depredador. Porque son
os pais os que marcan o camiño. Hai
un dereito de nacemento que obri-
ga aos fillos a obedecer sempre aos
pais.  Moitos  fillos  viron  como  os
pais lles alteraban ou mesmo arrui-
naban a vida ao escollerlles o matri-
monio, os estudos, etc. É difícil pa-
ra  os  fillos  sentirse  realizados.  Os
adultos teñen a misión de protexer
aos máis novos, pero coido que en
África  se  abandonou  esa  solidarie-
dade, e de aí xurdiron os nenos da
rúa e os nenos soldados. Por iso re-
flexiono  sobre  os  adultos  e  a  súa
misión de protección.

Que  impacto  tiveron  os  conflitos
na película?
A semana pasada aínda se produci-
ron enfrontamentos. A violencia se-
gue  a  estar  presente.  Pero  ao fil-
mar,  hai  que liberarse  dela  ou in-
corporala na película.  Nesta situa-
ción, non se pode facer un diverti-
mento. Os meus pais rezaron duran-
te a rodaxe para que todo o equipo
regresase san e salvo a casa.

Cre que é máis fácil tratar certos
temas, como a situación en Chad,
a través da ficción e o cinema?
Si, coido que a través da ficción in-
xéctase algo dun mesmo, unha par-
te da memoria, e iso gústame moi-
to. Para min, toda creación é políti-
ca, non pode subtraerse da contor-
na na que se fai. Gústame a política
porque me gusta o traballo manual
e creo que o cinema deixou de re-
presentalo. É aí onde pasan as cou-
sas. Iso lévame necesariamente ao
social e ao político.

Chegou a coñecer un Chad feliz?
Si, o Chad da miña infancia. Eu era
un bo estudante, eran tempos feli-
ces.  Pero  xa existía  a  rebelión  no
extremo  norte  do  país.  Os  meus
pais  escoitaban  clandestinamente
aos rebeldes. A violencia xa estaba
aí, a través das ondas. Pero a partir
de  1979,  a  guerra  alcanzounos.
Chegou á capital, e esa foi a fin de
todo. Era moi duro ver mortos nas
rúas;  eu  mesmo  fun  vítima  dunha
bala  perdida.  Perdes  a dignidade,

dade, lévante a un campamento de
refuxiados  da  ONU.  O  meu  cinema
está ligado a esta dor nacida da per-
da do paraíso da infancia. Talvez al-
gún día fale desa época.

O actor Youssouf Djaoro interpreta
o papel  do pai, sendo esta a ter-
ceira vez que traballan xuntos. Pa-
recen inseparables.
Podería  dicirse  que  si.  É  un  actor
instintivo e intelixente, entendémo-
nos sen ter que falar. É un pouco o
meu alter ego.

Por que rodou o filme en francés?
Falo  francés  e  son  chadiano.  É  o
idioma oficial xunto co árabe. Tamén
foi unha decisión pragmática porque
non todo o mundo no equipo falaba
árabe. É unha realidade, en Chad fá-
lase francés.

De onde vén o título?
É unha cita de Aimée Césaire: “Un
home que berra  non é  un oso  que
baila”. De haber unha moral no fil-
me, é como pasar de espectador a
actor para modificar o curso da his-
toria.

O seu cinema está  a  anos  luz  de
distancia dos blockbusters  estado-
unidenses.  Non ten medo de non
chegar ao público?
Ten sentido o éxito comercial? Para
min  non.  Tento  contar  cousas  pro-
fundas e deixar unha pegada nos es-
pectadores. Hai películas tan balei-
ras que pertencen a un mundo eva-
nescente.  Quero  contar  historias
non  contadas,  mesmo  a  contraco-
rrente. E o bo é que funciona.

En que cineastas se inspira?
En Chaplin, polos seus filmes mudos
e a  súa arte para  o burlesco.  Bre-
sson, pola pureza, o despoxo. Ozu,
pola súa forma de xogar co espazo-
tempo.  Kiarostami pola súa poesía.
Jarmusch pola súa ética e Wenders
por seu lado errático.

Como viviu o premio de Cannes?
Foi moi agradable. Cannes, a través
da miña presenza, envía unha men-
saxe de amor ás persoas que fan ci-
nema en África e dilles que non se
esquecen delas. 
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