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La strada dei Samouni. Italia, 2018. Cor, 128 min. Documental animado | Dirección e fotografía: Stefano Savona |
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Films, Alter Ego Production
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Na periferia rural de Gaza, unha pe-
quena comunidade de agricultores, a
familia Samuni,  disponse a celebrar
unha voda. É a primeira festa desde
a última guerra. Amal, Fuad, os seus
irmáns e curmáns perderon aos seus
pais, os seus fogares e as súas oli-
veiras. O barrio no que viven está a
ser reconstruído. Replantan as árbo-
res e labran os campos, pero unha
tarefa aínda máis difícil  recae sobre
estes  mozos sobreviventes:  recons-
truír a súa propia memoria.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

En 2009 dirixiu Cast Lead, un filme
feito con imaxes que rodou en Ga-
za durante o ataque do exército is-
raelí ao enclave palestino.
O obxectivo de  Cast Lead  era rom-
per o bloqueo imposto polos israelís
ás imaxes da súa operación militar.
Estaba pensado como un blog cine-
matográfico sobre o día a día,  unha
crónica visual da vida cotiá durante o
ataque.  Exasperábame  a  cobertura
mediática da guerra: tanto a aséptica
que se facía desde fóra, sen saber o
que pasaba na Franxa, como a por-
nográfica que se facía desde dentro
e que só se centraba nos cadáveres
e na violencia. 
a

Nesa viaxe coñeceu os Samuni.
Despois  da  retirada  do  exército  is-
raelí en xaneiro de 2009, dei chegado
a  Gaza,  onde  coñecín  os  Samuni,
uns agricultores  que vivían na  con-
torna. Unha unidade de elite matara
29 membros  da comunidade,  sobre

todo mulleres e nenos; os fogares e
as leiras estaban arrasados. Desde
o inicio sabía que tiña que facer ou-
tro  filme sobre  o  que  lle  pasara  a
esa familia, pero que non se reduci-
se  a dar  conta  dun masacre.  Tiña
que enfocalo desde outro punto de
vista: quería devolverlles aos Samu-
ni a existencia, deixar de enterralos,
tanto os mortos  como os  sobrevi-
ventes,  baixo  o  insoportable  peso
dun suceso fatal.
A repercusión dos filmes de filme de
denuncia  sen  máis  é  limitada,  e
moitas veces corren o risco de plas-
mar a magnitude dun suceso com-
plexo dun xeito  superficial  e  redu-
cionista. Cando chegaron as tradu-
cións, descubrimos uns testemuños
de  gran  calidade,  que  ían  moito
máis alá da queixa e a denuncia e
que trazaban o retrato dunha comu-
nidade cunha historia fascinante. 
a

Como influíron esas observacións
no traballo do filme? 
Eu sabía que coas imaxes que fil-
mara en 2009 non ía ter abondo. En
2010  recibín  unha  mensaxe  onde
me anunciaban a voda dunha pare-
lla de mozos; iso parecía imposible
despois da traxedia de 2009, espe-
cialmente  pola  morte  dos  pais  de
ambos. Foi o detonante para regre-
sar,  aínda  que  entrar  en  Gaza  se
volvera aínda máis complicado; pe-
ro a pesar dunhas cantas penalida-
des, dei chegado onda os Samuni e
quedei unhas poucas semanas.
Quería  revelar  a  diversidade  das
súas  vidas.  Como  for,  tiñas  que
mostrar situacións que non filmara,
as de antes do ataque israelí. Pen-
sei en facer un filme de ficción, pero
non quería que as persoas que fil-
mara “desaparecesen” tras uns ac-
tores.  Tampouco  quería  unha  re-
construción, cos habitantes interac-
tuando con actores facendo dos fa-

lecidos.  Foi  entón  cando  xurdiu  a
idea da animación.
a

Quen é Simone Massi e por que o
seu traballo era a resposta ao que
estaba a buscar?
Massi  fixo  unhas  10  curtas  en  20
anos, todas elas sobre a memoria da
súa familia e outros veciños da súa
aldea, no centro de Italia. Usa desde
hai anos a técnica do esgrafiado, na
que parte dunha superficie negra e,
mediante  unha serie  de  trazos  que
eliminan o negro, aparece a luz. Os
seus debuxos teñen unha dimensión
onírica,  pero  tamén  son  moi  preci-
sos, e iso permite conectalos con fo-
tografías da realidade.
As animacións reconstrúen os recor-
dos e soños dos protagonistas. Non
inventamos nada, todo está baseado
nos relatos e testemuños dos Samu-
ni. Quería volver dar vida a un barrio
que existiu de verdade, e tamén aos
carismáticos  familiares  mortos  na
masacre,  así  que para  min  era  im-
prescindible que o filme reconstruíse
case “arqueoloxicamente”, as casas,
a  mesquita,  as  hortas...  Tamén  era
importante  que  a  versión  animada
dos personaxes fose realista. Por iso
usamos tecnoloxía 3D para modelar
o barrio e os protagonistas do filme,
que logo volveron debuxar  Massi  e
outros animadores en 2D. 
a

Pode  haber  tanta  verdade  nunha
imaxe  animada  coma  nunha  se-
cuencia documental? 
Si. Leo moita literatura de non ficción
que segue as consignas de Truman
Capote.  Creo  que  tamén  o  cinema
pode xuntar o respecto escrupuloso
dos feitos e o uso dos recursos ex-
presivos da novela.  A animación fai
que sexa posible contar sucesos pa-
sados en presente, mentres que nun
documental  non se poden filmar en
presente. 
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