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Festival de Xixón 2018
Mellor Película e Director Españois
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Ópera Prima, Premio do Xurado Novo
Festival Porto/Post/Doc 2018
Mellor Director Emerxente

SINOPSE
a

No medio do deserto do Sahara viven 
as xeracións ás que Marrocos negou o 
país en 1975. Con vitalidade, humor 
e situacións inesperadas, este docu-
mental  é  o  retrato  dun  grupo  de 
amigos  que  viven  nun  campamento 
de refuxiados en pleno deserto. Xun-
tos, usan o poder da creatividade e a 
diversión para denunciar a realidade 
que lles rodea e expandirse máis aló 
dos límites do campamento.

NOTAS DO DIRECTOR

Desde 2014, pasei un total de 8 me-
ses nos campamentos de refuxiados 
saharauís de Tindouf, onde convivín 
e desenvolvín unha relación íntima e 
profunda coa comunidade. Aquí des-
cubrín a xente extraordinaria que se 
converteu non  só  nos  protagonistas 
desta película, senón que tivo unha 
implicación enorme na concepción e 
o desenvolvemento da mesma. Así, o 
noso  proxecto  converteuse  nunha 
plataforma  onde  poder  expresarse 
aberta e libremente.

Hamada fala de mocidade, resisten-
cia e rebelión, retratada a través de 
fragmentos da vida dos mozos locais. 
Os nosos personaxes están ao redor 
da vintena de anos e séntense atra-
pados neste deserto vasto e estéril, 
pero  manteñen  toda  a  vitalidade, 
enerxía  e  devezos  da  mocidade. 
Atrapados  nun  estado  permanente 
de espera, rebélanse contra a inmo-
bilidade tratando de seguir avanzan-
do cara a adiante. Un non pode evi-
tar  preguntarse:  como  pode  unha 
reinventar o seu día a día nun lugar 
onde nada parece ocorrer, onde nada 
parece moverse?

 ENTREVISTA AO DIRECTOR

Como xorde Hamada?
O conflito do Sahara Occidental in-
terésame desde adolescente.  A in-
formación que  recibín  no  instituto 
era nesgada e maquillada, pero eu 
informeime da orixe,  as  súas  con-
secuencias,  a  responsabilidade  es-
pañola  e  a  situación  dos  milleiros 
de desprazados a campos de refu-
xiados en Alxeria. En 2014 púxenme 
en contacto coa ONG CEAS, que me 
permitiu  visitar  os  campamentos. 
Traballando dous meses de profesor 
voluntario,  desenvolvín  unha  rela-
ción íntima e fermosa cos meus ve-
ciños, baseada na confianza, o res-
pecto  e  os  intereses  mutuos.  Fun 
regresando  até  pasar  uns  sete 
meses nos últimos catro anos.

Por que filmar un campo de refu-
xiados en pleno deserto?
Cando  cheguei  como  profesor  non 
tiña intención de filmar. O meu la-
bor era axudar aos mozos saharauís 
a  filmar  as  súas  propias  historias. 
Foi un traballo moi gratificante por-
que moitos non tocaran unha cáma-
ra  antes.  Era  marabilloso  compro-
bar como desenvolvían a súa lingua-
xe cinematográfica, sen as conven-
cións que damos por feitas en occi-
dente. Máis adiante, comecei a fil-
mar coches antigos no meu tempo 
libre.  Algunhas  partes  dos  campa-
mentos parecían museos de óxido e 
po ao aire libre.  Cando regresei  a 
Suecia,  e  vin  as  gravacións  deses 
paseos,  pensei  que  tiña  unha  his-
toria que contar. Na miña seguinte 
viaxe, trouxen unha boa cámara e 
un equipo de son.

Por que contar a historia de Sidah-
med, Zaara e Taher?
Do mesmo xeito que outros mozos 
do campamento de Boujdour, Sidah-
med, Zaara e Taher estaban na mi-
ña escola. Tardei en darme conta do 
seu rol protagonista. O proxecto co-
mezou como retrato da comunidade 
saharauí  a  través  da  súa  relación

cos  coches.  Teño  moitas  horas  de 
imaxes  espléndidas  doutros  veciños 
que  non  forman  parte  da montaxe 
final.  Tanto a  montadora Ana Pfaff 
como eu comprendemos que as per-
sonalidades, as enerxías, os tempe-
ramentos  e  os  puntos  de  vista  de 
Zaara,  Sidahmed  e  Taher  poderían 
proporcionar  unha  perspectiva  bas-
tante  representativa  desa  xeración 
de saharauís: como se enfrontan ao 
día a día, frustrante e incerto, desde 
unha vitalidade e un sentido do hu-
mor admirables.

Como foi a rodaxe? Filmábaos aco-
tío?
A dinámica era a mesma. Cando non 
tiñamos obrigas, sempre lles pregun-
taba  se  lles  apetecía  gravar  e,  en 
caso  afirmativo,  eles  decidían  que 
querían  filmar.  Propuñan  as  situa-
cións e improvisaban os diálogos. Es-
ta metodoloxía de traballo foi esen-
cial ao tipo de proxecto que quería 
facer. Unha vez máis, baseábase na 
confianza  pasando  tempo  xuntos. 
Aínda que, sinceramente, nunca es-
tabamos a gravar. Sempre había algo 
máis urxente como reconstruír as ca-
sas  derrubadas  durante  as  choivas 
torrenciais. Eramos veciños, compa-
ñeiros de traballo e confidentes.

Como  seleccionou  e  descartou  as 
imaxes entre tanto material?
A parte  máis  dolorosa  da  montaxe 
foi  a renuncia. Supoño que é habi-
tual en todos os procesos, pero aín-
da non me creo a cantidade de es-
cenas marabillosas que quedaron fó-
ra.  É, tamén, o gran problema dos 
documentais.  Tiña  moito  material 
valioso sobre a comunidade. Hones-
tamente,  creo  que  son  algúns  dos 
mellores planos que filmei na miña 
curta carreira, polo que non foi fácil 
aceptar que esas imaxes non verían 
a luz. Con todo, as decisións finais 
baseáronse nunha premisa coheren-
te:  manter aquelas escenas que ti-
vesen relación directa coas historias 
concretas dos tres protagonistas.
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