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SINOPSE
a

Unha familia  vai  de vacacións a un
resort de Senegal. A filla adolescente
loita por coñecer a xente da súa ida-
de e facer amigos. Finalmente coñe-
ce un traballador do hotel que soña
con  ser  cineasta  mentres  grava  as
excursións dos visitantes. O proble-
ma das  desigualdades  sociais  e  as
diferentes culturas serán unha traba
para a moza, que comezará a darse
conta de como funciona o mundo.

ENTREVISTA Á DIRECTORA

Por que usou a perspectiva dunha
adolescente  para  contar  a  histo-
ria?
Eu fíxenme a pregunta: “que me for-
mou como adulta,  que contribuíu a
ser  como  son?”.  E  lembraba  unha
serie de viaxes que fixen a esa idade
nos que me decatei dalgunhas cou-
sas  importantes,  como  que  nacer
onde nacera condicionaba as miñas
relacións  persoais.  Ese  foi  o  punto
de partida, por iso a idade era impor-
tante. O feito de que sexa unha mu-
ller  é  evidente  que  leva  implícito  o
meu punto de vista. En calquera ca-
so, a perspectiva de xénero non se
reduce a ter protagonistas femininas,
trátase de algo máis transversal.
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O cuestionamento dos valores e a
rebeldía propia desa idade apare-
cen implícitos na película.
Así é. Ademais, para unha moza nun
país como Senegal parece que todo
sexa perigoso. As prohibicións e os
medos son moito máis extremos no
caso  das  mulleres.  Os  pais  teñen
máis medo a deixarnos soas a nós
que aos nosos irmáns, iso segue a
pasar.  É  inconsciente,  pero  sempre
fomos máis vulnerables a nivel físico.
Isto  acaba condicionando as  nosas
experiencias.  No  caso  de  Marta,  é
unha moza que non ten medo.

Senegal foi un dos países que lle
marcou nas súas viaxes?
Eu viaxara moito por Latinoamérica.
Sempre fun moi curiosa á hora de
coñecer xente,  de ver como viven,
que pensan, cales son as súas difi-
cultades e cales son os puntos en
común para chegar a entendernos,
porque  hai  problemas  universais.
Pero  isto  foime  imposible  levalo  á
práctica en Senegal. Non puiden es-
tablecer  relacións  persoais  porque
había unha barreira moi grande en-
tre ser branco ou negro, ser rico ou
pobre. Ese malestar quedou aí e un
día  deime  conta  de  que  tiña  que
darlle saída, que era importante ex-
plicar todo isto. Porque esa falta de
comunicación,  eses  prexuízos,  es-
tán presentes na nosa vida diaria.
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Trátase  dunha  cuestión  de  non
entender ao outro?
Deberiamos asumir que somos dife-
rentes e, a partir diso, establecer un
marco  de  honestidade.  Falemos
abertamente do que nos sucede. Eu
creo que o que ocorre a nivel micro
de  relacións,  termina  reflectíndose
no macro, e esa é a base de moitos
dos conflitos que temos agora. Non
entender ao outro,  non querer bai-
xarse do burro, os intereses cruza-
dos.
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Refírese ao conflito en Cataluña?
Estou moi desconcertada polo rum-
bo que tomou todo. Hai xente que
analiza todo desde a urxencia, e eu
son de tempos longos. Pero póño-
me  na  pel  deses  mozos  e  penso
que todos pasamos por unha etapa
de rebeldía  mellor  ou peor  depen-
dendo das circunstancias históricas
que nos tocaron vivir. Entendo o en-
fado,  non  o  defendo.  Toda  a  mo-
cidade debería pasar por unha eta-
pa antisistema,  de cuestionarse as
cousas,  iso está  ben.  Pero as cou-

sas deben avanzar, hai que forzar un
diálogo. O que non se pode tapar é
un  descontento  tan  grande  dunha
gran  parte  da  poboación,  e  menos
con represión policial.

A protagonista enfróntase ao seu
pai, hai unha parte de rebeldía xe-
racional moi importante.
Ten que ver con todo isto que fala-
bamos. Só por ser o teu pai, vas es-
tar en contra do que diga, forma par-
te dese momento. O que Marta des-
cubrirá é que non é tan diferente co-
mo cre do seu pai. E haberá unha re-
fundación desa relación que marcará
a etapa adulta. Asume que son dife-
rentes,  pero  tamén  hai  un  vínculo
afectivo que vai máis aló.

Aínda  que  nunha  ficción,  a  súa
ollada é documental. Quería afas-
tarse da imaxe do turista?
Creo que todos facemos cousas mo-
ralmente cuestionables cando viaxa-
mos, cando estamos aquí tamén. To-
do o tempo estamos a tomar deci-
sións que son políticas, pero moitas
veces  facémolo  de  forma  incons-
ciente. E a miña idea coa película é
que  se  faga  de  forma  consciente.
Que nos decatemos do que facemos
mal,  porque  algo  estamos  a  facer
mal, se non as cousas non irían co-
mo van.

O seu cinema aborda os aspectos
sociais  desde  un  punto  de  vista
diferente.
O cinema social adoita ser moi de-
primente, e eu non o son en absolu-
to.  Aínda  que  vexo  con  preocupa-
ción certas realidades, e por iso as
destaco, gústame achegar como ci-
neasta algo de luz. Que teño que di-
cir eu? Que o mundo é unha merda?
Que non hai nada bo nel? Non que-
ro.  A  situación  está  moi  mal,  pero
aínda podemos decidir.
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