
 CINECLUBE PONTEVEDRA

FS#69
20/3/2018 

LES ÉCLATS
MA GUEULE, MA RÉVOLTE, MON NOM

LES ÉCLATS. MA GUEULE, MA RÉVOLTE, MON NOM
Dirección, guión, fotografía, son e montaxe Sylvain George
Ano 2011 Duración 84 min. Distribución Institut Français

Sinopse Fragmentos de voces, risos e raiba, anacos de palabras, imaxes e 
memoria. O asubío do vento, o sol á tardiña, o reflexo do sangue, as redadas 
da policía, os desfiles dos soldados. Construído a partir de material que non 
se incluíu en Qu’ils reposent en révolte. Des Figures de Guerres I, Sylvain 
George retrata en forma de colaxe impresionista a violencia que sofren as e 
os inmigrantes ilegais, o retorno a un sistema colonial e o rexeitamento ao 
mundo tal como é.

Festivais e galardóns Mellor Documental Internacional no Torino Film 
Festival 2011, DocLisboa, Viennale, Rotterdam Film Festival...

PRÓXIMA SESIÓN:

Martes 27 PETIT À PETIT
(Jean Rouch, 1971, Níxer/Francia, 92 min.)
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SYLVAIN GEORGE



Cando comecei a traballar sobre as políticas de migración e os movementos so-
ciais en Europa, hai xa máis de cinco ou seis anos1, xa se realizaran filmes de 
ficción e documentais ao respecto, e xa se investigara moito o tema. Os resultados 
non me conformaban, sexa porque eran dependentes da ideoloxía dominante e, 
polo tanto, estigmatizaban as persoas inmigrantes, ou porque adoptaban unha 
perspectiva dominante, ou porque artellaban unha mirada compasiva, social, hu-
manitaria. Nos temas vencellados á inmigración, a persoa inmigrante percíbese 
xeralmente como vítima (da sociedade, do destino) e non como suxeito político. 
É dicir, a persoa inmigrante é estigmatizada ou instrumentalizada.

Dende un punto de vista formal (aínda que non me gusta disociar a forma e o 
contido), os documentais deste tipo carecen de audacia: non hai unha procura 
cinematográfica e os filmes están modelados por un canon dominante, que cons-
titúe a doxa e a ortodoxia do documental (creación de personaxes, historia lineal, 
voz en off).

Dende o inicio, o meu obxectivo era dar conta das políticas migratorias en Europa 
e os respectivos dispositivos de aplicación, e así medir os efectos e as consecuen-
cias sobre quen as sofre; mostrar as situacións dramáticas e inaceptables nas que 
viven as persoas inmigrantes, situacións que sabiamos e sabemos que foron cons-
tituídas e decididas pola vontade das forzas do Estado francés e a Unión Europea.

Ao tempo, propúxenme deconstruír e destruír as representacións dominantes do 
caso, propias dos medios e da política, e intentar construír un distanciamento 
visual e crítico dese modelo de representación.

Nun principio, propúxenme traballar en 16 mm e branco e negro. Era eviden-
te que traballar cunha foto arxéntica permitía crear un distanciamento crítico 
(unha crítica da representación non pode satisfacerse e conseguirse só a través 
dunha forma material, mais a elección dunha forma si é parte dunha crítica). Por 
razóns económicas, e dada a magnitude do proxecto, non me foi posible filmar 
en 16 mm, así que optei polo vídeo e intentei facer estoupar o formato, ou, máis 
ben, abusar del. Está claro que non son xornalista, senón cineasta, e o meu mé-
todo de traballo e produción é distinto do que usa o xornalismo, mais pensei que 
era valioso intentar unha deconstrución visual e crítica da representación, xa que 
compartía con el un formato e un medio común. Filmei en vídeo, en cor, explorei 

1 N. da T. Entrevista realizada en 2012.

algúns recursos dese formato ata conseguir o distanciamento buscado: branco e 
negro, xogos sobre a velocidade á que viaxa a película, cámara lenta, planos conxe-
lados e  traballei sobre o son. Despois intentei construír un filme que rachara coas 
convencións narrativas establecidas para os filmes de ficción. Negueime a crear 
personaxes. Nos documentais realízanse probas para escoller dúas ou tres persoas 
que se converten en personaxes típicos das películas, cos que o público poida 
identificarse. Hai algo especialmente odioso en todo isto, que nos reenvía á persoa 
que dirixe e ás súas ideas estéticas e políticas. No meu filme non existen perso-
naxes, nin vítimas nin heroes. Traballo con persoas, intento que estean presentes e 
que poida verse a súa individualidade a partir de formas que non pertencen á doxa 
clásica do documental: xestos, fragmentos de palabras, rostros, historias...

Todo se combina na construción dun filme constituído por fragmentos, cada un 
independente do outro. Fragmentos, bloques de tempo e espazo que se coordinan 
de acordo a un deseño e a unha filosofía non lineal da historia. A idea é facer exac-
tamente o contrario do que adoita suceder co mito do progreso, aínda prominente 
nas sociedades occidentais e que é funcional aos discursos de moitos políticos: 
imos camiño á felicidade e o que pasa hoxe é mellor ca onte e un pouco menos 
mellor ca mañá. É a fonte discursiva usada na política para lexitimar e validar as 
súas propias políticas inaceptables, mentres a situación de quen é inmigrante sen 
documentación é terrible. Mais é todo isto comparable ao experimentado durante 
a Segunda Guerra Mundial? Este tipo de discurso tende a minimizar certos even-
tos tráxicos. É atractivo excluír unha época da outra, cando en realidade acontece 
o contrario: todo está relacionado.

A construción do meu filme consiste en reverter dialecticamente eses conceptos: 
non estamos comprometidos coa senda da felicidade. A xustiza ha ser conquista-
da, ha ser construída. E isto só é posible se medra a atención sobre aquilo que está 
a ser violado, sobre quen está sendo oprimido, sobre aquilo esquecido pola histo-
ria oficial, polos vencedores. Isto implica construír unha relación moi singular coa 
historia, unha relación de vixilancia cara a cara co presente e o pasado, que desafíe 
e interpele unha versión da historia oficial respecto á outra historia.

Construír fragmentos, branco e negro. Permitir que estes xogos múltiples sobre o 
tempo e o espazo traballen sobre os conceptos de arquivo e do contemporáneo. 
Trátase, logo, de algo extremadamente político e ao tempo extremamente poético.
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