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Sinopse Traxedia documental musical do sonado documentalista Avi 
Mograbi, cofundador de Breaking the Silence, asociación dedicada a recoller 
testemuños de militares israelís en territorios ocupados. Cada caso arquívase 
cunha letra e un número. Historia do expediente Z32. Coa cara reconstruída 
por efectos dixitais, un soldado recorda. Pertenceu a un grupo de elite cun 
encargo Munich de vinganza institucional e Lei do Talión: seis palestinos 
por seis soldados israelís. A moza do soldado fai de Nürnberg: que sentiu 
mentres asasinaba os dous palestinos que lle corresponderon?, pensou que 
deixaba viúvas e orfos?, cuestionou as ordes nalgún intre?, que sente agora 
cando pensa niso? Adrenalina, excitación. Non, non, certos remorsos, e ser 
perdoado.

Festivais e galardóns CPH:DOX Award / Mellor filme documental no Festival 
Internacional de Cine de Xixón / Nominado ao Gran Premio no Festival Punto 
de Vista / Nominado ao mellor documental en Warsaw International Film 
Festival / Prize of Excellence  no Yamagata International Documentary Film 
Festival / Nominado no Robert and Frances Flaherty Prize.

PRÓXIMAS SESIÓNS

Martes 20 LES ÉCLATS. MA GUEULE, MA RÉVOLTE, MON NOM
(Sylvain George, 2011, Francia, 84 min.)
Martes 27 PETIT À PETIT
(Jean Rouch, 1971, Níxer/Francia, 92 min.)

AVI MOGRABI

FS#68
13/3/2018 

www.facebook.com/cineclubepontevedra  cineclubepontevedra.blogspot.com.es
twitter.com/CineclubePo



COMO FILMAR O INIMIGO?
«Como filmar o inimigo?». É a pregunta que hai anos se formulaba o cineasta e 
teórico francés Jean-Luc Comolli e tamén un dos leitmotiv da personalísima obra 
documental do israelí Avi Mograbi. Para Comolli, o inimigo era a dereita radical 
francesa, a militancia e a política do partido filo-nazi Frente Nacional, presidido 
por Le Pen. Para Mograbi, o inimigo é tamén a dereita do seu país, mais non 
unha forza política ou unhas «ideas que van gañando corporeidade», en palabras 
de Comolli, senón que está incrustado, nun contexto de guerra perenne, no cora-
zón do Estado israelí: no seu goberno, exército e en boa parte da cidadanía.

Z32 propón un duplo retrato: o do suxeito filmado e o do documentalista que 
comparte as súas dúbidas morais co público. É un filme no que o inimigo é a man 
executora: un mozo soldado de elite israelí que asasinou varios policías palestinos 
nunha manobra militar de vinganza. Outra arrepiante «anécdota» da ocupación 
israelí en Palestina narrada coa frialdade dun autómata, dun soldado programado 
para matar que recoñece o «subidón» de adrenalina tralos disparos e para quen 
calquera persoa palestina maior de cinco anos constitúe unha ameaza e un obxec-
tivo do seu fusil. A súa crueldade e falta de conciencia crítica poderían permitir 
xa unha posición clara por parte do público e do documentalista, mais esta non 
pode ser tan simple na obra dun cineasta que xa confesaba nun dos seus primei-
ros documentais (How I learned to overcome my fear and love Arik Sharon, 1996) 
o seu temor a ser seducido polos encantos de Ariel Sharon mentres o filmaba. 
Pero en Z32 non busca como realizar este corpo a corpo, como vencer a repulsión 
inicial para filmar o inimigo, senón como escamotealo, como non filmalo. E é no 
dispositivo empregado polo director onde radica a complexidade, orixinalidade e 
honestidade do filme.

Para acceder ao seu testemuño, o documentalista debe salvagardar a súa identi-
dade. Non porque o seu proceder poida constituír un delito dentro do exército, 
senón porque como el mesmo confesa: «Teño medo de que algunha persoa a cuxo 
pai matase me recoñeza pola rúa e queira vingarse». Así, nun dos recursos máis 
estimulantes do filme, Mograbi manipula dixitalmente os rostros do soldado e 
da súa moza a partir dunha serie de máscaras low tech que, lonxe de atenuar ou 
matizar esta protección, sulíñana de xeito hiperbólico. É esta ocultación a que 
leva ao cineasta a unha situación conflitiva no salón da súa casa, onde ensaia e in-
terpreta unha serie de cancións compostas a partir das súas dúbidas éticas: «Que 
fago cantando sobre el no canto de denuncialo?», entoa Mograbi sobre acordes 
disonantes. Isto é: Que fago rodando un filme sobre el no canto de denuncialo? 
Se para o israelí está claro que non é posible vivir ou filmar sen poñer en práctica 
as ideas ou a moral, non semella menos certo que, como documentalista, deba 

tamén interrogarse sobre a capacidade do cinema como arma política: a súa inci-
dencia efectiva, práctica e inmediata na realidade social. Déixao claro el mesmo: 
«Como cineasta non son un superheroe, por iso me presento no filme cantando 
mal e desafinando». Z32 poderíase definir tamén coma unha sorte de documental 
musical en que as cancións funcionan como interludio confesional, ese tempo 
reflexivo propio dos filmes de Mograbi que, aquí a través da autoparodia (as can-
cións, a orquestra final, os acordes disonantes) levan ao paroxismo a impotencia e 
humildade enunciativa características do documental contemporáneo.

O dispositivo empregado deixa fóra de campo outra das cuestións formuladas por 
Comolli: Como establecer esta relación co inimigo? Como facer un filme que é 
o filme sobre o encontro de dous suxeitos mediados por unha cámara? Aquí non 
veremos a negociación nin a interacción en pantalla, non hai un corpo a corpo ou 
unha posibilidade de sedución ou empatía cara ao seu personaxe. En Z32 só o ve-
mos canda a este soldado nunha ocasión: cando o acompaña ao escenario da san-
guenta vinganza, onde este rememora o ocorrido. Elude a relación entregándolle 
unha cámara ao soldado para que sexa el mesmo quen filma o seu día a día. E 
malia que el sexa o encargado de retratarse, esta «cámara cega» seguirá funcionan-
do como unha presencia instigadora ou catalizadora. De aí a forza de moitas das 
secuencias da cinta (especialmente a penúltima, case un filme en si mesmo), cuxa 
radicalidade oscila entre a confesión voluntaria e a involuntaria, propiciada por 
unha paradoxal (auto)cámara oculta. Aínda que é o soldado quen decide prendela 
ou apagala, tamén a asume (ou a esquece) como medio inquisidor: a brutalidade 
das súas verbas semella só abrollar porque falan para ela e porque deben falar para 
ela. E para a súa moza, que o acompaña dentro do cadro e que aquí asume, volun-
taria ou involuntariamente, as funcións de directora delegada.

Deste xeito, Mograbi vólvese desdobrar, presentando unha conciencia escindida 
(lembremos que noutros filmes é a súa muller a que exerce de conciencia crítica) 
que se debate entre o repudio ao asasino e o intento de comprender o ser huma-
no agochado baixo a institución que representa. Grazas a este desprazamento, o 
filme alcanza toda a súa complexidade: o soldado vese interpelado pola cámara e 
pola moza. A pregunta inicial xa non é como filmar o inimigo, senón que ocorre 
cando dormes con el, cando a presenza dunha cámara fai que te preguntes quen 
é a xente que tes cerca. A cámara cega ponnos no punto de vista da personaxe 
feminina que, a pesar do seu ton incisivo, teima en tratar de comprender e en fa-
cerlle comprender á súa parella a lóxica ilóxica da disciplina militar. Non en van, 
rematará por preguntarlle: Entón, considérasme un asasino?
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