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SINOPSE
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1964. No medio da Guerra Fría,  10
mozos músicos prominentes de Malí
son  enviados  a  Cuba  para  estudar
música e mellorar o vínculo que exis-
te entre ambos os réximes socialis-
tas. Alí contemplan o nacemento dun
novo xénero: a música afro-cubana,
e convértense no icónico grupo Las
Maravillas de Mali. Na véspera de fin
de ano do ano 2000, Richard Minier,
un produtor francés, coñece un anti-
go membro do grupo en Bamaco e
decide facer todo o posible por xun-
tar de novo á banda.

ENTREVISTA A R. MINIER

Como naceu  Africa Mia? Por que
seguir os pasos deste grupo?
No mesmo momento no que, co pa-
no de fondo da Guerra Fría, Las Ma-
ravillas de Mali gravaban na Habana
o seu único e lendario 33 rpm, que
en África  tería  moito  éxito  co tema
Rendezvous Chez Fatimata, nacía eu
en Orleans nunha clínica que se con-
vertería uns anos despois nunha ten-
da  de  discos,  onde  mercaría  os
meus primeiros vinilos aos 13 anos...
30 anos despois,  en 1999, en Malí,
durante a miña primeira viaxe a Áfri-
ca, un encontro improbable na barra
do hotel onde me aloxaba permitiu-
me descubrir unha historia humana e
musical  sen precedentes. A epopea
dun grupo de músicos que me obse-
sionaría máis de 15 anos e que me
faría coñecer xente incrible, homes e
mulleres  con  destinos  extraordina-
rios.  Durante  eses  15  anos  nunca
deixei de traballar neste proxecto, de
pensalo, de telo nun recuncho da mi-
ña cabeza.
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Que o levou a facer o documental?
Como tivo a idea de relanzar o ál-
bum, facer unha exposición e xun-
tar de novo o grupo?

A sensación de estar no lugar axei-
tado no momento axeitado,  quería
rehabilitar  o  grupo  para  que  eses
músicos fosen recoñecidos. E aínda
que contar a historia duns estudan-
tes  malianos  que  marcharon  des-
pois da descolonización, en plenoa
comunismo,  a  estudar  música  n'A
Habana non era sexy nin comercial,
sempre tivera fe nela e converteuse
nunha meta persoal.
Tiven a idea dun proxecto “transme-
dia”  para  contar  esta  historia  con
moitas patas: o documental, un pro-
xecto discográfico (reedición do seu
álbum e nova gravación con convi-
dados de prestixio)  e unha exposi-
ción  fotográfica.  A  implicación  da
discográfica  Universal  Music  en
2015 encarrilou  o  proxecto.  A  súa
participación  permitiume  traballar
no  documental e propoñer ao festi-
val Rencontres de Arles unha expo-
sición sobre os anos 60 en Malí, con
obras do fotógrafo Malick Sidibé.
Coa investigación rematada,  as fil-
macións  que  fixera  entre  2000  e
2010 e  o material  de arquivo acu-
mulado,  tiven  que  repensar  nese
preciso momento a historia, porque
Boncana Maïga convertérase no de-
rradeiro dos Maravillas aínda vivo...
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Por que escolleu a Édouard Salier
como codirector?
Despois  de  15  anos,  necesitaba
compartir a historia, ter unha ollada
nova do proxecto. Distintos autores
foron uníndose entón  ao  filme e  a
decisión de traballar cun codirector
volveuse  esencial.  Edouard  Salier
levaba moito canda min. Coñecía a
historia e púxome en contacto con
Roldán  González,  o  cantante  do
grupo de rap cubano Orishas,  que
interpretou para a película unha no-
va versión do tema Africa Mia dos
Maravillas.  Eu descubrinlle África e
el fíxome redescubrir A Habana. 

Edouard  aportoume unha  estrutura,
e coa súa experiencia como director
tamén  trouxo  unha  nova  visión  e
equipos  como  a  Red  Scarlett,  que
permite ancorar tecnicamente as ro-
daxes documentais no tempo. Tiven
daquela  a  posibilidade  de  retratar
Bamaco e A Habana, dúas cidades
emblemáticas, mesturando as novas
imaxes coas miñas filmacións.
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Como foi  a rodaxe? Que relación
mantivo cos protagonistas e como
evolucionou durante tantos anos?
A rodaxe durou de 2000 ao 2018. As
condicións  técnicas  e  os  recursos
humanos e financeiros melloraron en
2016 coa chegada de novas produ-
toras como Off Productions e SRAB
Films, que permitiron unha organiza-
ción máis estruturada.
Os primeiros anos rodei só, agás en
2000 que me acompañou Emmanuel
Cyriaque, quen descubrira esta his-
toria  comigo.  Para  as  rodaxes  de
2004  e  despois  a  de  2010  puiden
contar con dous produtores executi-
vos que me axudaron coa investiga-
ción, as citas e os permisos.
Estar só cunha pequena cámara nos
primeiros  anos  tamén  me  permitiu
unha flexibilidade real e un aforro de
tempo  para  captar  momentos  e
emocións dun xeito moi espontáneo.
Estes 18 anos de rodaxe foron ás ve-
ces  difíciles  (estivemos en  Bamaco
en  novembro  de  2015  durante  o
atentado  que  golpeou a  cidade).  A
rodaxe ás veces era longa e incerta
pero o feito de volver ás mesmas ci-
dades, filmar nos mesmos lugares e
atopar  as  mesmas persoas  en  dis-
tintos intervalos de tempo permitiu-
me manter unha relación moi espe-
cial con eles. Foron relacións únicas
e cordiais, feitas a partir de dúbidas,
expectativas e esperanzas, para eles
e para min. O que tamén fixo o filme
un estudo sobre o paso do tempo.
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