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Dúas décadas de vídeos caseiros re-
vélannos a vida de M.I.A.,  primeiro 
como refuxiada  en  Londres  fuxindo 
da guerra en Sri Lanka e logo como 
estrela nun negocio que non tolera 
posicionamentos  políticos.  Cineasta 
de vocación, M.I.A. empezou a gra-
var hai vinte e dous anos a súa vida e 
a da súa contorna no sur de Londres, 
onde a súa familia, de orixe tamil, 
se refuxiou escapando da guerra. O 
inxente material en vídeo que che-
gou  a  acumular  permite  agora  re-
construír  o  seu  periplo  vital  como 
moza inmigrante para a cal a música 
era o único compás para situarse no 
mosaico racial londiniense. E todo o 
que veu despois: o seu descubrimen-
to do hip hop e a música urbana, a 
súa efémera colaboración como do-
cumentalista  con  Elastica  (de  moi 
distinto  estrato  social),  a  procura 
obsesiva do seu propio son e da súa 
propia historia, as viaxes a Sri Lanka, 
a visita do seu pai (líder guerrilleiro 
támil), a súa fama repentina e a súa 
determinación  para  aproveitar  ese 
status  para  denunciar  un  xenocidio 
do que nin Europa nin Estados Unidos 
querían ouvir falar.

NOTAS DE PRODUCIÓN

Matangi Arulpragasm (tamén coñeci-
da como Maya polos  seus  amigos  e 
M.I.A., a superestrela internacional, 
polo resto do mundo) tivo unha gran 
forza  na música  desde hai  décadas 
pero, a pesar da súa presenza públi-
ca e a súa natureza extravertida, se-
gue a ser un enigma. É por iso que 
resulta tan sorprendente que permi-
tise ao seu antigo amigo da escola de 
arte Steve Loveridge facer un docu-
mental sobre ela e usando o seu ar-
quivo  persoal,  un  tesouro  incrible 
gravado por Maya ao longo da súa vi-

da.  Steve ficou sorprendido tras  o 
rexeitamento inicial de Maya cando 
lle comentou o  tema por  primeira 
vez. 
O feito de que finalmente aceptase 
fala da profunda confianza e cone-
xión artística que une a Maya e Ste-
ve, a quen coñeceu no St. Martin's 
College a mediados dos 90 mentres 
ambos estudaban Cinema e Vídeo. 
Aínda  que  Steve  continuou  traba-
llando  en  animación,  grafismo  e 
ilustración, e Maya dedicouse á mú-
sica  para  expresar  as  súas  ideas 
creativas e políticas, os dous conti-
nuaron colaborando, e Steve seguiu 
a  traballar  nos  álbums  de  Maya 
mentres a súa fama se disparaba. 
Con todo, os dous amigos non po-
dían vir de contornas máis diferen-
tes. Steve creceu en Surrey, no que 
el describe como unha infancia re-
lativamente segura e estable. Pola 
contra,  Maya  fuxiu  da  guerra  civil 
en Sri Lanka coa súa familia antes 
de cumprir os 10 anos, primeiro pa-
ra trasladarse á India e logo ao Rei-
no Unido, deixando atrás a un pai 
con  presuntos  vínculos  cos  Tigres 
Támiles, un controvertido grupo re-
belde nun complexo conflito. Maya 
creceu como inmigrante e refuxiada 
nunha urbanización no suroeste de 
Londres, unha identidade que se viu 
plasmada no seu traballo.
Foi a música pop e o hip hop o que 
trouxo alegría á vida de Maya. Ste-
ve cre que Maya “dirixiuse cara á 
música pop porque iso era o que a 
alimentou. As Belas Artes e as nove-
las eran demasiado elitistas, ese la-
do da cultura estaba fóra do seu al-
cance”. Con todo, a súa relación de 
toda a vida coa cámara, o seu im-
pulso  para  gravar  e  documentar  a 
súa experiencia e a súa contorna ta-
mén  demostraron  ser  proféticos, 
dado o uso que se acabou facendo 
das  súas  gravacións.  Para  moitos 
que só coñecen a Maya como a es-
trela  do  pop,  haberá  moitos  mo-
mentos  abraiantes  no documental;

as  súas  declaracións  directas  á  cá-
mara, a súa franca discusión sobre o 
crecemento de inmigrantes e pobres 
nun ambiente hostil, a súa viaxe con 
20  anos  a  Sri  Lanka  para  reencon-
trarse coa súa familia e a herdanza 
política do país, ou o seu encontro 
con Justine Frischman e a súa banda 
Elastica a finais do 90. A gravación 
permítenos ver a Maya facendo inda-
gacións sobre a súa identidade; unha 
identidade moi diseccionada e ana-
lizada polo público xeral, pero que 
aínda non se comprende do todo na 
súa complexidade.
Na película,  Steve aborda a acusa-
ción de que a identidade de Maya foi 
construída  e  explotada  para  darlle 
algún tipo de credibilidade na rúa, 
un  truco  para  aumentar  as  vendas 
dos seus álbums. “A xente móstrase 
escéptica e cínica sobre canto está a 
alimentar esa especie de autentici-
dade hipster”. Aínda que o filme nin 
defende nin acusa a Maya como figu-
ra pública, o rexistro da súa educa-
ción deixa atrás estas sospeitas que 
terxiversan a súa historia.
Por razóns creativas e persoais, Ste-
ve decidiu manter unha certa distan-
cia emocional con Maya mentres edi-
taba  a  película,  e  así  evitar  facer 
unha narración partidista cara á fi-
gura mediática de Maya. “Tiven que 
abordalo pensando nela coma unha 
temática e non como unha colabora-
dora xa que non quería que influen-
ciase o documental. É un filme feito 
por  un  amigo  pero  parecíame  moi 
importante ser obxectivo e asegurar-
me de deixar as cousas de lado para 
que a  xente  puidese  crearse  a súa 
propia opinión libremente”.
Mentres que Steve é o arquitecto da 
película, era importante deixar claro 
que non é o  dono desta  historia  e 
que esta é exclusivamente de Maya. 
“É moi importante dicir que non es-
taba a pór palabras na súa boca, isto 
é só o meu relato da súa viaxe”. 
“É unha artista con maiúsculas”.
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