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O mozo Ahmed
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Na Bélxica actual, Ahmed é un ado-
lescente birracial que empeza a mu-
dar as súas crenzas, influenciado po-
la  súa  proximidade  con  Yusuf,  un 
imán militante. O cambio en Ahmed 
non pasa desapercibido para os seus 
familiares ou profesores, en especial 
Inés, tamén musulmá. Ahmed acaba-
rá  conspirando  para  matar  ao  seu 
profesor.

ENTREVISTA AOS DIRECTORES

Por  que  decidiron  abordar  un  te-
ma tan controvertido coma o fana-
tismo islamita?
Jean-Pierre:  Tiñámolo  en  mente 
desde hai tempo, especialmente tras 
os  atentados  en  París,  Bruxelas  e 
Barcelona. Intrigábanos a radicaliza-
ción relixiosa en tanto que proceso 
de  formación  de  mentalidades  e 
ideoloxías que transcende considera-
cións de contorna e clase social. En 
todo caso, quixemos afrontar o asun-
to con actitude optimista e esperan-
zada.

É por iso que escolleron como pro-
tagonista a un neno?
Luc:  Si, porque nos permitía amosar 
como  un  corpo  e  cerebro  novos  e 
maleables  se  poñen ao servizo  dun 
ideal  de  odio.  De  neno  ensínanche 
regras estritas, isto está ben e isto 
mal, e acéptalas sen cuestionalas; é 
ao  medrares  que  aprendes  que  o 
mundo non é tan ríxido. Ahmed cre 
cegamente nese ideal de pureza, pe-
ro é un ser humano inacabado,  hai 
posibilidade  de  escape.  A  historia 
dun fanático de 20 anos que se des-
radicaliza non resultaría tan crible.
Jean-Pierre:  Ademais,  pareceunos 
que contar  a historia  desde o punto

de  vista  dun  terrorista  coas  mans 
manchadas de sangue sería irrespe-
tuoso coas vítimas. Un neno é me-
nos responsable que un adulto.

Ahmed  oscila  entre  a  violencia 
verbal  e  a  impermeabilidade  de 
todo discurso alternativo.
Jean-Pierre: O fanático non escoita 
o mundo exterior, constrúe un muro 
ao seu redor. O seu único obxectivo 
é que os demais pensen coma el a 
calquera  prezo.  A  película  tenta 
que este mozo atope a impureza da 
que quere protexerse, sen perder a 
inxenuidade. Chega un momento en 
que o seu corpo volve a terra.  As 
palabras xa non serven.

Esta  impermeabilidade  contribúe 
a alimentar a tensión dramática?
Jean-Pierre: Tiñamos moi presente 
esa tensión dramática e cruzabamos 
os dedos para que o público nos se-
guise.  Tiñamos  que  conservar  o 
equilibrio entre a impresión de que 
Ahmed está demasiado cegado para 
desviarse do seu proxecto letal, e a 
esperanza  de  que  non  o  execute. 
Tamén é certo que cando gravas a 
un neno hai cousas que se nos esca-
pan a nós e cousas que se lle esca-
pan a el. Non é un actor profesional 
que controla todo; el actúa e a cá-
mara está alí como unha especie de 
vampiro.  Tentamos  deixarlle  liber-
dade, que non estivese todo contro-
lado, nin para nós nin para el.

Como se documentaron para com-
prender este proceso radical?
Luc: Falamos con imáns, psicanalis-
tas e expertos, e consultamos moi-
tas webs extremistas.  Descubrimos 
que os integristas máis novos son os 
máis estritos sobre o asunto do pe-
cado.  Usan  chats  para  preguntar 
cousas  prácticas  aos  seus  imáns: 
“Se cometo este delito, seguirei in-
do ao paraíso?”.
Jean-Pierre:  Intesesábanos o senti-
mento que empuxa aos fanáticos a 
sentirse superiores aos demais até o 
punto  de  crerse  lexitimados  para

matar. Para eles, os impuros deben 
ser purificados, e quen non pode al-
canzar  a  pureza  debe  ser  elimina-
do.  Non  teñen  conciencia  do  mal, 
nin culpa ou remorso. Por iso é tan 
difícil facelos cambiar.

Nos anos 90 traballaron de docen-
tes en barrios de inmigrantes. Era 
posible entón anticipar a gravidade 
do radicalismo relixioso?
Jean-Pierre: Vimos aos imáns chegar 
de Arabia Saudita, e ás mozas novas 
empezar  a  cubrirse  co  pano.  Fun 
testemuña de como moitos dos meus 
alumnos se distanciaban de min por 
mor da miña falta de fe relixiosa.

Haberá quen pense que, ao non ser 
musulmáns, non son os máis indi-
cados para contar esta historia.
Luc:  Penso que un artista ten a le-
xitimidade para meterse  na pel  de 
seres moi distintos a el sempre que 
o  faga  con  respecto,  e  non  debe 
preocuparse polas ofensas que poida 
causar  coa  súa obra.  O  espectador 
ten a súa propia responsabilidade na 
interpretación dunha obra.
Jean-Pierre: Ademais, non tratamos 
de asociar o fanatismo ao Islam, ta-
mén concerne ao cristianismo e ao 
xudaísmo. Centrámonos no integris-
mo  islamita  só  porque  moitas  das 
imaxes  máis  devastadoras  das  que 
fomos testemuñas nos últimos anos 
son consecuencia del. A maioría das 
relixións están deseñadas para rexer 
a vida dos individuos e dirixir o seu 
destino  do  berce  á  tumba,  prome-
tendo a vida eterna. É por iso que as 
democracias liberais debemos esfor-
zarnos por manter a  separación do 
Estado e a Igrexa.

Tiveron  medo  das  posibles  reac-
cións fronte á película?
Luc:  Entendemos  que  haxa  musul-
máns que vexan o filme e sintan que 
non os representa, pero é obvio que 
tampouco  o  tenta.  A intención  d'O 
mozo Ahmed non é moralista ou acu-
satoria  senón  didáctica.  Debería 
mostrarse nas escolas. 
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