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Sinopse En México, ao longo da fronteira de arames de púas que separa o 
país de Estados Unidos, Chantal Akerman atópase con homes, mulleres e 
adolescentes, permanentemente perseguidos polos servizos de migración 
norteamericana cando intentan fuxir da miseria. Se conseguen cruzar a 
fronteira con vida, convértense en parias, exiliados/as, explotados/as…

Festivais e galardóns Festival de Cannes 2002: Selección oficial, fóra de 
competición.

PRÓXIMAS SESIÓNS…
Martes 13 Z32
(Avi Mograbi, 2008, Francia/Israel, 81 min.)
Martes 20 LES ÉCLATS. MA GUEULE, MA RÉVOLTE, MON NOM
(Sylvain George, 2011, Francia, 84 min.)
Martes 27 PETIT À PETIT
(Jean Rouch, 1970, Níxer/Francia, 92 min.)
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e moitos se enriqueceron. Dise que o mellor negocio xa non é o contrabando ou 
o tráfico de drogas, senón as persoas que queren emigrar e que acoden en masa 
desde as rexións máis afastadas de México, aínda que tamén doutros países de 
América Central e do Sur.

Centos de mexicanos e norteamericanos están involucrados neste «negocio». Ne-
gocios de todo tipo: cafetarías e, por suposto, restaurantes, tendas de comestibles e 
hoteis —nos últimos meses abriron cerca de corenta— nos cales ducias de persoas 
se amorean nunha pequena habitación. Incluso algunhas clínicas, talleres e ou-
tros lugares se transformaron en hoteis provisionais. En canto baixan do autobús, 
fanlles todo tipo de propostas. A estación de autobuses ten un papel fundamental. 
Aquí podes coñecer o teu coiote, que pode ser bo ou malo. A algúns roubaranlles, 
a outros entregaranos, a outros abandonaranos no medio da nada, mentres que 
outros chegarán sans e salvos ao seu destino. Guiaranos a través da fronteira e 
serán confiados aos condutores, que os amontoarán en camións para levalos ata a 
vila ou cidade que elixisen. Todo isto por prezos exorbitantes. O prezo depende 
do destino: desde 800 dólares para ir a Phoenix ata 1600 para Nova York. Pero 
nin sequera o feito de que conten coa axuda dun bo coiote significa que chegarán 
necesariamente ao seu destino, e ás veces terán que tentalo cinco ou seis veces. 
Todos os días ao solpor, centos deles abandonan Agua Prieta e camiñan cara ao 
leste ou o oeste en fila india: ás veces son centos, ás veces son ducias, con mulleres 
e nenos tamén dispostos a afrontaren o deserto.

Aínda que a patrulla da fronteira os arreste no deserto, seguen tendo moitas máis 
probabilidades de conseguilo que se simplemente saltan o muro que separa Agua 
Prieta de Douglas, onde hai uns meses máis de mil saltaron ao tempo e un terzo 
deles conseguiu eludir a patrulla da fronteira. Pero isto aconteceu cando só había 
oito axentes de policía e era posible que ata sesenta saltasen o muro. Agora hai 
cerca de cincocentos e volveuse case imposible pasar a Douglas con este método. 
E mesmo se o conseguen, os policías apostados na cidade captúranos en pouco 
tempo.

Tes que ver Douglas, unha cidade silenciosa e deprimente, onde van vivir os xu-
bilados porque é calorosa e seca, e ademais barata. Unha cidade somnolenta. Or-
denada. Todo no seu sitio… Casa, xardín, coche e educación. Pero non hai nenos 
correndo pola rúa. […]

É unha cidade consciente do seu muro fronteirizo e do seu toque de queda.[…]

AO OUTRO LADO
[…] Tes que ver o outro lado, o lado norteamericano. Escavaron unha gabia ao 
longo do muro, e detrás desta gabia hai unha estrada sucia e poirenta. Ao longo 
da estrada elevaron unha liña de altos postes de aceiro que sosteñen enormes 
halóxenos. Pola noite, estas potentes luces iluminan o muro da fronteira coma se 
fose o muro dun cárcere. E alí están os axentes da patrulla da fronteira, a carón 
destes postes. Tes que velos, acostuman ser guapos e riseiros, con gafas de sol e un 
impecable uniforme beixe que acentúa o seu bronceado. Tes que velos e oílos falar, 
din que simplemente fan o seu traballo. […]

Tes que ver o control da fronteira desde un lado e desde o outro. Podes ir a Mé-
xico con moita facilidade, ninguén te para. Nin sequera miran para ti. Pero cando 
tentas atravesar a Estados Unidos, a cousa cambia. Pasaporte, control de identi-
dade por ordenador, patadas aos pneumáticos, comprobación do maleteiro, pre-
guntas. Canto tempo estivo en México? Por que? Que fixo alí? Etcétera, etcétera.

Ao longo da estrada que leva ata este control de fronteira, xurdiron moreas de ca-
binas telefónicas para que os inmigrantes poidan chamar as súas familias, quizais 
para pediren diñeiro para subsistir, pagar o coiote ou, como último recurso cando 
o demais fracasou, comprar o billete de autobús de volta a casa, lonxe de Agua 
Prieta e lonxe dos Estados Unidos.

Tes que ver Agua Prieta, unha pequena cidade mexicana de cen mil habitantes, a 
antecámara de Estados Unidos, que incluso ten algunhas rúas principais pavimen-
tadas. Este pavimento non tarda en desaparecer para deixar paso a unha superficie 
terrosa. É unha especie de cidade espallada. Igual que na maioría dos países «en 
vías de desenvolvemento», hai nenos correndo por todas partes, moitísimos cans 
e gatos, cables eléctricos atravesando as rúas e po. Os coches esmendrellados que 
pasan levantan nubes de po ao seu paso. Pero ao tempo, hai cafetarías, nas casas 
soa a música e as dúas rúas principais están cheas de xente, tendas e restaurantes 
con bandeirolas ondeando ao vento. Estes cafés-restaurantes son acolledores e 
serven boa comida, mesmo mellor que ao outro lado da fronteira. Podes sentar 
alí durante horas sen que ninguén te moleste. Antes, os americanos viñan a esta 
cidade para «desatarse», beber e divertirse sen gastar moito diñeiro, sobre todo os 
menores de idade, para manteren relacións sexuais por moi pouco diñeiro -o que 
chaman «sexo barato»-, para compraren alcohol, cigarros ou marihuana. Como 
agora esta cidade fronteiriza se converteu no lugar onde se agrupan os futuros 
inmigrantes ilegais, un dos puntos de paso cara a «o norte», os adolescentes nor-
teamericanos xa non van con tanta frecuencia, a pesar do cal aínda se poden ver 
ás veces, vagando pola rúa na escuridade da noite. Pero a cidade cambiou, creceu 
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