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SINOPSE

Oum Yazan, nai de tres fillos, resiste
escondida no seu piso nunha cidade
de Siria. Con coraxe, organízanse ca-
da día para continuar vivindo a pesar
das penurias e o perigo, e, por soli-
dariedade, acollen a unha parella de
veciños e o seu bebé. Dubidando  se
fuxir ou quedar, afrontan o día a día
con esperanza.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

É  Alma  Mater  unha  traxedia  nos
feitos e na forma?
Si,  a  unidade de lugar e de tempo
facía posible que a película puidese
facerse rapidamente, o que era im-
perativo  para  min.  Por  iso  decidín
enmarcar o filme neste piso entre un
amencer e o seguinte. Vemos como
vive esta xente e acompañámolos no
que sofren día a día, reféns na súa
propia  casa.  Un  non  imaxina  a  in-
tensidade  coa  que  transcorren  os
combates nin como o padece a po-
boación.

Vivir  normalmente  en  tempos  de
guerra é unha tolemia ou é a única
forma de manter a cordura?
Non hai  normalidade en tempos de
guerra;  só  acontecementos  excep-
cionais que un sofre sen poder influír
neles.  A un refén pódelle  pasar  de
todo:  pódelle  caer  unha  bomba en
casa e que en cinco minutos desapa-
reza todo o mundo. Mentres tanto,
hai que facer a comida, lavar a rou-
pa e limpar o po. Todo está cheo de
po. Esa muller, encarnada por Hiam
Abbas, defende con uñas e dentes o
seu interior. É a súa casa, construíu a
súa vida ao redor dela e esta guerra
non vai impedila seguir vivindo onde
decidiu  vivir.  Os  sirios,  xa  feitos  á
estrada,  refuxiados  ou  decididos  a
quedar, teñen este desexo, esta von-
tade  profunda  e  totalmente  lexíti-
ma, de conservar a súa casa ou de
volver a ela. 

De onde procede a idea do peche?
A idea deuma unha amiga e directo-
ra de fotografía siria coa que traba-
llei en Líbano. En 2012, nunha viaxe
dela a París, recibe noticias da súa
familia e dime que hai tres semanas
que non sabe nada do seu pai, que
reside en Alepo. Só sabe que está
dentro do seu piso, do que non po-
de saír porque no exterior os bom-
bardeos sucédense en todas as di-
reccións.  Partín desta idea: imaxi-
nei ese home no seu piso, e díxen-
me: “E se iso me ocorrese a min?
Cales  serían  os  meus  mecanismos
de  defensa?  Como  o  resistiría?”.
Para responder estas preguntas non
é preciso ir preguntar a Siria nin do-
cumentarse  nin  ler  testemuños.  O
importante é profundar no humano.
A idea era narrar o día a día dunha
familia corrente, imaxinando as pe-
nurias que debe superar.

Como decidiu abordar a violencia?
Intento o máis posible evitar a vio-
lencia explícita na imaxe. Son máis
da escola de Jacques Tourneur: can-
to menos  vemos,  mellor.  É impor-
tante  que  o  espectador  non  teña
nunca  ganas  de  desviar  a  mirada
porque o que lle amosamos é inso-
portable. Prefiro de longo suscitar a
través do fóra de campo, o son, o
que a nosa imaxinación pode facer
cunha situación. Nesas condicións é
como acabamos máis preto da rea-
lidade, que resulta máis elocuente
polo son que pola imaxe. Estamos
máis na verdade das cousas. Tento
fornecer  a  menor  dose  posible  de
violencia, aínda cando non fago ou-
tra cousa que non sexa falar dela.

O filme está pouco recortado pero
moi  coreografado,  acompaña  os
movementos dos personaxes polo
apartamento... 
Gustábame esta  dinámica no inte-
rior dun espazo pechado, esta flui-
dez,  cámara  ao  ombreiro,  para
combinar da mellor forma posible a
realidade coa cotianidade. Os mo-
vementos,  que  acompañan  sobre
todo á nai, reflicten a urxencia que
viven os personaxes. Quixen captar
a interacción constante entre uns e
outros,  sen esquecer  que o que un

sabe non ten por que sabelo o ou-
tro... E que a vida continúa, a pesar
da  guerra,  a  pesar  das  bombas.  O
feito de non recortar, de dar priori-
dade  ao  plano  secuencia,  fomenta
tamén a noción de “tempo real” e
axuda  á  procura  de  autenticidade
que  a  película  requiría,  do  mesmo
xeito que o formato reforza a sensa-
ción “documental” do filme. 

A fita é de rabiosa actualidade sen
deixar por iso de conter un propó-
sito universal.
Efectivamente, a película é moi con-
temporánea e iso debe de ser o que
máis  chega  ao  público.  É  un  filme
que ben podería transcorrer en Bei-
rut, en Saraievo, na Varsovia do 43,
no Berlín do 45 ou en calquera outro
lugar onde deban enfrontarse a unha
situación de guerra uns civís abando-
nados en metade do combate. De to-
dos os xeitos, que non se me malen-
tenda. Evidentemente, para min Ba-
char  Al-Assad é  un torturador  e  os
que o apoian son peores aínda ca el.
Con todo, en  Alma Mater, non fago
política, ou mellor dito, trato de si-
tuarme fóra de polémicas partidistas
(ese non é o meu propósito). Preten-
do  centrarme  no  corazón  humano
cun contexto histórico e xeopolítico
tan reducido como sexa posible. 

Decidiu rodar en Beirut.
Rodar  en  Siria  era  imposible,  pero
quería conservar toda a proximidade
sociocultural posible tanto no idioma
como nos detalles da vida diaria, co-
mo unha cafeteira, un moble... E xa
traballara alí como director de foto-
grafía, e coñecía ben a cidade. 

En Europa hai moitas posicións en
contra de acoller aos refuxiados si-
rios, a pesar da traxedia que viven.
Que reaccións provoca o seu filme
no público? 
Cando se estreou en Berlín o ano pa-
sado,  moitos  espectadores  achegá-
ronse a conversar sobre algunhas das
cuestións.  E  deime  conta  de  que
acaban  comprendendo  por  que  hai
tanta xente fuxindo de Siria cara a
Europa. Moitos comezan a ver que as
súas reclamacións son lexítimas. Que
o noso deber é axudalos.

Luns 4: Un verán con Mónica · I Bergman | Mércores 6: Custodia compartida · X Legrand


