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PREMIOS
a

Festival de Sundance 2021
Premio  do  Xurado  ao  Documental
(World Cinema)
Premios do Cinema Europeo 2021
Mellor Documental, Filme de Anima-
ción e Premio University
Premios Gotham 2021
Mellor Documental
Premios Annie 2021
Mellor Película Independente
Premios Guldbagge 2021 
Mellor Película Estranxeira

SINOPSE
a

Un refuxiado afgán residente en Di-
namarca acepta contar a súa historia
persoal coa condición de que non se
revele a súa identidade. Para lograr
tal propósito, o director decidiu em-
pregar  un  estilo  de  animación  que
non só protexía ao protagonista, se-
nón que potenciaba a súa historia.

NOTAS DO DIRECTOR

Ao crecer nun fogar moi liberal, sem-
pre me ensinaron a ser respectuoso,
de mente aberta, e a sentir curiosida-
de pola xente que me rodeaba, a pe-
sar do seu pasado, as súas crenzas
políticas  ou  calquera  outra  cousa
que  puidesen  representar.  Coñecer
ás persoas, sexan quen sexan e es-
tean onde estean na vida, é un dos
meus principais enfoques á hora de
dirixir documentais. O meu obxectivo
é  establecer  conexións  honestas  e
reais  nunha  contorna  de  confianza,
xa que iso axúdame a chegar ás his-
torias máis íntimas. Tento compren-
der  os seus matices  e complexida-
des,  incluídos  os  lados  vulnerables
ou desagradables, e mesmo as face-
tas máis inhumanas das súas vidas.

No proceso de contar estas historias
íntimas, sempre tento explorar novas
formas e enfoques para compartir a 

narración. Busco formas de retorcer
o formato da película, para que en-
caixe coa historia que se conta. Tra-
ballei con recreacións teatrais e hí-
bridos  de  ficción  e  documental.
Agora, con Flee, introducín a anima-
ción no meu repertorio. O meu ob-
xectivo é crear unha narrativa con-
vincente e atractiva para dar ás tes-
temuñas  que  tan  xenerosas  foron
comigo a plataforma que merecen.
a

Ao proceder dunha familia xudía, o
tema da fuxida e o desprazamento
é  especialmente  importante  para
min. Os meus antepasados fuxiron
de Rusia a principios do século XX
para escapar  da  persecución e os
pogromos.  Do  mesmo  xeito  que
Amin,  o  protagonista de  Flee,  cru-
zaron  o  Báltico  até  Dinamarca.  Alí
naceu a miña avoa, nun hotel pró-
ximo á estación central de trens do
meu  actual  fogar,  Copenhague.  A
súa familia -a miña familia- solicitou
asilo,  pero  denegáronllo,  polo  que
se viron obrigados a trasladarse de
novo,  esta  vez  a  Alemaña.  Como
estudante  de  primaria  en  Berlín,  a
miña avoa viuse obrigada a presen-
tarse ante os seus compañeiros de
clase cunha estrela amarela ben vi-
sible no peito. Pronto tivo que fuxir
de novo, esta vez a Inglaterra. Su-
cedeu  hai  case  un  século,  pero  a
historia do seu desprazamento for-
zoso e o seu desarraigamento aínda
pesa sobre a miña familia.
a

Tiña 15 anos cando Amin apareceu
por primeira vez na miña adormen-
tada  cidade  danesa.  Chegou  só
desde Afganistán e vivía nunha casa
de acollida, xusto ao virar a esquina
de onde vivía eu. Atopabámonos to-
das as mañás na parada do auto-
bús,  de camiño ao instituto,  e aos
poucos fixémonos moi amigos. Iso
foi hai 25 anos. En todo ese tempo,
nunca me contou como ou por que
chegou a Dinamarca.  De feito, nun-

ca llo dixo a ninguén.
a

Como eu era entón un adolescente,
nunca lle preguntei polo seu pasado.
Non  me  preocupaba.  Simplemente
gustábame  ter  un  compañeiro  de
ximnasio.  Gustábame  ter  a  alguén
preto con quen poder falar. Con to-
do,  co  paso  dos  anos,  empecei  a
ouvir murmurios de todo o que pa-
sara... 
a

Durante  polo  menos  a  metade  da
súa vida, Amin evitou contarlle a nin-
guén a súa historia. Imaxinen o emo-
cionado que estaba cando finalmen-
te accedeu a abrirse a min. Estaba
disposto a contarmo todo. Que dife-
rentes eran nosas vidas... e que simi-
lares!  Tiñamos  máis  ou  menos  a
mesma idade, escoitabamos a mes-
ma música, viamos as mesmas pelí-
culas  e  gozabamos  dos  deportes.
Pero  entón  a  súa  vida  deu  un  xiro
drástico. Pasou cinco anos vivindo á
fuga, antes de chegar finalmente -el
só- á miña cidade.
a

Facer  Flee permitiume  comprender
mellor  as  drásticas  consecuencias
de fuxir de casa, sobre todo cando
se é neno, como Amin... como a mi-
ña avoa. Empecei a entender as difi-
cultades ás que se enfrontan os ne-
nos como eles, cando o seu pasado
e o seu  presente  están  tan  desco-
nectados. Entendín por que tendían
a mirar cara ao futuro, mentres man-
tiñan unha distancia segura coa xen-
te que lles rodeaba. Entendín o que é
ter un segredo profundo que non po-
des compartir con ninguén, pero que
sempre  será  unha  presenza  silen-
ciosa nas relacións desa persoa e na
súa vida en xeral. En canto a Amin,
deime conta de que este sentimento
de  desprazamento  seguía  estando
moi presente nel, mesmo despois de
todos estes anos. Creo que é porque
nunca tivo a oportunidade de enfron-
tarse  ao seu pasado e compartir  a
súa historia, a historia de Flee.

A programación do Cineclube regresa despois de Semana Santa


