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CARTA DO DIRECTOR
GHALEB JABER MARTÍNEZ
Parece que foi onte cando inaugurabamos esta andaina valente e pioneira,
un Festival de cinema Euro-Árabe no corazón de Europa. Despois destes
13 anos, son centos de películas, de coloquios, de cancións... as que
deixaron unha pegada indeleble na nosa cidade, facendo que Amal sexa
parte do patrimonio de Galicia e unha palabra máis do noso vocabulario.
Ao longo destes 13 anos, desde a Fundación Araguaney esforzámonos
cada día para que a voz do cinema árabe chegue á docta Europa, por
encima de medos, de prexuízos, derrubando fronteiras, facendo da cultura
unha ponte capaz de unir ás persoas, demostrando que compartimos os
mesmos soños de liberdade e dignidade.
Desgraciadamente en cada edición de Amal tivemos que enfrontarnos
á dura realidade do mundo árabe. Masacres, guerras, revolucións
frustradas... Pero hoxe esta realidade traspasa os nosos telexornais, en
forma de miles de refuxiados, un éxodo cara á vella Europa na procura
imparable da VIDA, asumindo a dor, a morte e a desesperanza, como
un alto prezo a pagar polo futuro que a cobiza de armas, o poder e a
sanguinaria xeopolítica, se empeñaron en negarlles na súa terra.
Hoxe vémonos obrigados a mostrar a nosa verdadeira cara nesta
sociedade europea da que somos parte. Vimos crueis aramados,
comportamentos inhumanos... e políticos covardes, tentando frear a
única esperanza dun pobo. Pero tamén vimos persoas que miran cara
a cara ao medo, que abren os seus brazos, regalan un sorriso, ofrecen
os seus fogares, o seu tempo... e é que até o máis pequeno vale para
demostrar o que somos. A todos eles, GRAZAS por seren a luz no
medio da penumbra.
Este ano máis que nunca, o festival de cinema AMAL e a Fundación
Araguaney queren estar alí onde se lles necesita, e desgraciadamente,
ten que ver co masacre de Siria e Oriente Medio, cos seus miles de
refuxiados, que a día de hoxe, loitan por teren a oportunidade de
empezar de novo e aprender a vivir sen medo e sen barbarie preto
de nós. Por iso, queremos facer participe ao noso público, doando ás
familias que cheguen a Galicia todo o que recademos no despacho de
billetes do Festival, pondo así o noso gran de area na súa esperanza.

Amal, como termo que remite á esperanza, é hoxe máis que nunca, unha
palabra vital e necesaria. Grazas a todos vós por serdes Amal.

Ghaleb Jaber Martínez
Director da Semana de Cine Euroárabe Amal

CARTA DO FOTOXORNALISTA
SERGI CÁMARA
Xogar a vida despois de fuxir da guerra
Telo todo: unha vida normal, vas ao colexio, teus pais traballan, xogas no
parque cos teus amigos… Pero de súpeto, ruídos de bombas soan preto
de onde ti vives.
A guerra que parecía estar lonxe chegou a escasos metros. Matan o teu
pai, e en menos de 24 horas tes que coller o imprescindible, o que cabe
nunha maleta ou mochila, e fuxir para non morrer.
A túa nai prepárache todo, ponche a roupa que cabe na mochila, o teu
xoguete preferido e nada máis, e todo o que tiñas hai poucas horas desaparece, mentres andas co ruído das bombas caendo sobre a túa casa.
Empeza así unha viaxe de miles de quilómetros, cara a Alemaña, destino
soñado pola maioría.
Non é un novo xogo, pois o primeiro traxecto xa é moi perigoso, onde
moitos perderon a vida, afogados: cruzar o anaco de mar que separa
Turquía das illas gregas.
Alegría ao tocar o chan europeo en Grecia, despois de navegar de noite
no medio do mar, parece que xa estamos , pero isto é só o principio, aquí
empeza outra viaxe.
Queda aínda percorrer moitos quilómetros até a fronteira con Macedonia, andando moito, sen durmir ben, pois moitas noites tócache durmir
nunha tenda de campaña ou ao raso.
Chegas á primeira fronteira, e policías con cascos e escudos fanche esperar horas e horas para poderes seguir o teu camiño.
Finalmente, despois de varias horas baixo o sol, tócache a túa quenda e
pasas a primeira fronteira.
Agárdate despois un tren que atravesará toda Macedonia, e deixarache
xusto de noite na fronteira con Serbia.

Estás canso de tanto andar, de tanto esperar, de tantos quilómetros, pero
a túa nai diche que tes que continuar andando até chegar ao campo de
refuxiados serbio de Presevo, onde vos dan un papel de rexistro a ti, ao
teu irmán e á túa nai para continuar a viaxe.
Un autobús levarate até a capital, Belgrado, onde durmirás de novo ao
raso nun parque, xunto a centos de persoas que están na túa mesma
situación.
Chega a parte máis difícil, pois na próxima fronteira, en Hungría, non te
queren, non han deixarche pasar tan facilmente.
Tes que esperar, mirar se hai policía na fronteira, xogar ás agachadas con
eles, non te poden ver, pois deteríante.
Pero non saben que a túa necesidade e a de moitos é máis forte que
calquera ferro, e conseguides vencelo, dobregalo e pasar por riba.
Pero ao pouco de atravesares, policías húngaros detéñente, e lévante a
un campo encerrado, onde che dan pouca comida e trátante coma a un
animal.
Ao cabo duns días, ábrese a porta, e un policía cunha máscara na cara
diche que podes continuar o teu camiño cara a Austria porqué alí abriron
a fronteira e están decididos a deixarche entrar.
Alí, por sorte recíbenche cos brazos abertos, xa non te tratan mal,
danche acubillo, danche todo o que necesites, e finalmente podes descansar deste longo e perigoso traxecto de máis de 2000 quilómetros
desde da túa casa.
Unha pequena odisea que realizan aínda miles de familias, coa esperanza
de poderen simplemente vivir unha vida normal.
Sergi Cámara
Fotoxornalista
www.sergicamarapht.wordpress.com

A recadación da billeteira nesta edición da Semana de Cine
Euroárabe Amal destinarase a un proxecto de solidariedade coas
persoas refuxiadas sirias en Santiago de Compostela.

LUNS 26/10/15 21:00H. TEATRO PRINCIPAL

Colonos y palomas
Alfonso Pérez Caneiro e Marga Pazos
2015/ Galicia/ 28 minutos

Dous xornalistas galegos son
testemuñas da dramática
situación que vive un grupo
de nenos palestinos de dous
pequenos poboados do sur
de Hebrón, que para iren ao
colexio teñen que pasar polo
medio de dúas colonias xudías
moi agresivas.

Dos periodistas gallegos
son testigos de la dramática
situación que vive un grupo
de niños palestinos de dos
pequeños poblados del sur de
Hebrón, que para ir al colegio
tienen que atravesar dos
colonias judías muy agresivas.

DOC

Two Galician journalists are
witnesses of the dramatic
situation that lives a group of
Palestinian boys from two small
southern villages of Hebron. To
go to school, they must cross
two very aggressive Jewish
colonies.

Alfonso Pérez Caneiro foi redactor de Deportes na Televisión de Galicia.
Dirixiu o programa En Xogo, e cubriu diversos eventos deportivos.
Tamén foi redactor de Informativos (editor do Telexornal 2 e director de
reporteiros TVG), e cubriu a guerra entre Israel e o Líbano ou as eleccións
estadounidenses no 2006. Obtivo o premio Best Destination Report, da CNN,
no 2005, e no 2006 realizou con Fito Ferreiro o documental sobre Gaza
Engaiolados. Marga Pazos, que leva anos traballando en telexornais da TVG,
recibiu este mesmo ano o Premio Mestre Mateo da Academia Galega do
Audiovisual á mellor comunicadora.

MARTES 27/10/15 20:00H. TEATRO PRINCIPAL

Syria Self-Portrait

Ossama Mohammed e Wiam Simav Bedirxan
2014/ Siria, Francia/ 92 minutos

En Siria, os Youtubers filman e
morren todos os días. Mentres
os outros matan e filman. En
París, animado polo meu amor
incondicional por Siria, só podo
filmar o ceo e editar as imaxes. A
tensión entre a miña alejamiento
en Francia, o meu país e a
revolución, xurdiu un encontro.
Chateando cunha moza cineasta
kurda, de Homs, preguntoume: Si
estiveses en Homs coa túa cámara,
que filmarías?.

En Siria, los Youtubers filman y
mueren todos los días. Mientras
los otros matan y filman. En París,
animado por mi amor incondicional
por Siria, sólo puedo filmar el cielo
y editar las imágenes. La tensión
entre mi alejamiento en Francia,
mi país y la revolución, ha surgido
un encuentro. Chateando con una
joven cineasta kurda, de Homs, me
preguntó: “Si estuvieras en Homs
con tu cámara, ¿qué filmarías?”.

DOC

In Syria, everyday, YouTubers film
then die; others kill then film.
In Paris, driven by my unexhaustible
love for Syria, I find that I can only
film the sky and edit the footage
posted. From within the tension
between my estrangement in
France and the revolution, an
encounter happenned. A young
Kurdish woman from Homs began
to chat with me, asking: ‘If your
camera were here, in Homs, what
would you be filming?’.

Nacido en Lattakia, Siria en 1954. Ossama estudou no Instituto de Cine de
Moscú, en 1979. Actualmente vive en París.
Wiam nada en Homs, Siria de procedencia kurda. Silvered Water non é o seu
primeiro documental. Desde fai tres anos os seus documentales proxéctanse en
países Árabes baixo pseudónimo por razóns de seguridade.

MARTES 27/10/15 22:00H. TEATRO PRINCIPAL

Theeb

Naji Abu Nowar
2014/ Xordania, Reino Unido, Emiratos Árabes Unidos, Catar/ 90 minutos

Na provincia otomana de Hiyaz
durante a Primeira Guerra
Mundial, Theeb (lobo en árabe),
un mozo beduíno, faise maior
a paso acelerados mentres
embarca nunha perigosa viaxe
a través do deserto guiando
un oficial do exército británico
nunha misteriosa misión.

En la provincia otomana de
Hiyaz durante la Primera Guerra
Mundial, Theeb (lobo en árabe),
un joven beduino, se hace mayor
a pasos acelerados mientras se
embarca en un peligroso viaje a
través del desierto guiando a un
oficial del ejército británico en una
misteriosa misión.

FIC

In the Ottoman province of Hijaz,
during World War I, a young
bedouin boy experiences a greatly
hastened coming of age as he
embarks on a perilous desert
journey to guide a British officer
to his secret destination.

Nado no Reino Unido, Naji Abu Nowar comezou a súa carreira cinematográfica
no RAWI Screenwriters lab en 2005, onde desenvolveu o seu primeiro guión,
Shakoush (Hammer). Despois escribiu e dirixiu a curta Death of a Boxer
(2009), que se proxectou en varios festivais de cine internacionais coma Palm
Springs Internacional ShortFest, Festival Internacional de Cine de Dubai, Festival
de Curtametraxes de Miami e o Festival de Cine Franco- Árabe. Theeb é a súa
primeira longametraxe.

MÉRCORES 28/10/15 20:00H. TEATRO PRINCIPAL

Azúcar Aparte
Bassel Ramsis
2014/ Egipto y España/ 77 minutos

Exipto, verán do 2013. Mentres
un poder político cae e outro
está a establecerse, Nehmedo,
Hanan e outras tantas mulleres,
viven entre o soño de melloraren
a súa situación casando durante
uns días con homes procedentes
da zona do Golfo, e a súa vida
cotiá, marcada pola pobreza, a
discriminación e a violencia, nunha
vila marxinada ao sur de Guiza.

Egipto, verano del 2013. Mientras
un poder político cae y otro se
está estableciendo, Nehmedo,
Hanan y otras tantas mujeres,
viven entre el sueño de mejorar su
situación casándose durante unos
días con hombres procedentes
de la zona do Golfo, y su vida
cotidiana, marcada por la
pobreza, la discriminación y la
violencia, en un pueblo marginado
al sur de Guiza.

DOC

Egypt, summer of 2013. While a
political power falls and another
is establishing, Nehmedo, Hanan
and other so many women,
live between dreaming about
changing their situation marrying
for some days some men from
the Gulf, and their daily life,
marked by poverty, discrimination
and violence, in an isolated village
in the south of Guiza.

Vive en Madrid dende 1998. Nace en O Cairo en 1973. Dirixiu varias
curtametraxes, documentais e videoarts. A partir de 2003 comeza a traballar
como profesor de cine documental en diversas escolas de cine. En 2001 funda a
súa propia produtora Dayra Arts. Entre as películas realizadas, encóntranse “El
otro lado… Un acercamiento a Lavapiés” (2002) e “Columpios” (2007).

MÉRCORES 28/10/15 22:00H. TEATRO PRINCIPAL

Giraffada

Rani Massalha
2013/ Palestina, Italia, Alemaña, Francia / 85 minutos

Yacine é o veterinario do
único zoo que queda en
Cisxordania. Vive só con Ziad,
seu fillo de dez anos. O neno
ten unha relación especial
coas dúas xirafas do zoo.
Despois dunha alarma aérea na
rexión, a xirafa macho morre.
A súa compañeira, Rita, non
sobrevivirá se non lle atopan
nova compaña, e o único zoo
que pode provela está situado
en Tel Aviv.

Yacine es el veterinario del único
zoo que queda en Cisjordania.
Vive solo con Ziad, su hijo de diez
años. El niño tiene una relación
especial con las dos jirafas del
zoo. Tras una alarma aérea en la
región, la jirafa macho muere. Su
compañera, Rita, no sobrevivirá
si no se le encuentra nueva
compañía, y el único zoo que
puede proveerla está ubicado en
Tel Aviv.

FIC

Yacine is the veterinarian of
the only zoo remaining in the
Palestinian West Bank. He lives
alone with his 10-year-old son,
Ziad. The kid has a special bond
with the two giraffes in the zoo.
After an air raid in the region
the male giraffe dies. His mate,
Rita, won’t survive unless the
veterinarian finds her a new
companion. The only zoo that
might provide this animal is
located in Tel Aviv.

Rani Massalha naceu en Francia de pai palestino e nai exipcia. Estudou na
Universidade de Boston e no Instituto de Estudos Políticos de París. Traballou en
Misr International Films e foi asistente de varios directores, entre eles Rachid
Bouchareb. A súa curtametraxe Elvis de Nazaret (2011) gañou o Premio
Especial uniFrance en Cannes. Giraffada é a súa primeira longametraxe.

XOVES 29/10/15 20:00H. TEATRO PRINCIPAL

Los Caballos de Dios
Nabil Ayouch
2012/ Bélgica, Francia y Marruecos/ 113 minutos

Coas palabras “Voade, cabalos
de Deus” convocaba á Xihad
o profeta Mahoma, pero
foron reinterpretadas por
certas células. O filme amosa
o proceso de alienación e
conversión en potenciais
terroristas de mozos
procedentes de entornos sociais
conflitivos, abandonados á súa
sorte.

Con las palabras “Volad, caballos
de Dios” convocaba a la Yihad
el profeta Mahoma, pero fueron
reinterpretadas por ciertas
células. El film muestra el proceso
de alienación y conversión en
potenciales terroristas de jóvenes
procedentes de entornos sociales
conflictivos, abandonados a su
suerte.

DOC

With words “Fly, horses of God”
is how Mohammed called to
Yihad, but they were reinterpreted
by some terrorists cells. The film
shows the alienation process to
convert in potential terrorists
that many young men from
troubled social enviroment suffer,
abandoned to their own luck.

Filma a súa primeira curtametraxe, Les Pierres bleues du désert en 1992 e en
1997 dirixiu a súa primeira longametraxe, Mektoub que, ao igual que Ali Zaoua,
príncipe de Casablanca (2000), representou a Marrocos na carreira polos Oscar.
En 2003 dirixiu Une minute de soleil en moins e Whatever Lola Wants en 2008.
En 2006 puso en marcha o Programa MEDA de apoio á industria audiovisual,
que lles presta axuda a produtores e guionistas dos dez países que ocupan a
ribeira sur do Mediterráneo.

XOVES 29/10/15 22:00H. TEATRO PRINCIPAL

Ghadi

FIC

Amin Dora
2014/ Líbano/ 100 minutos

Nunha pequena vila costeira
libanesa medra o temor polos
veciños cara a Ghadi , un mozo
con necesidades especiais.
Tentando mediar con isto,
seu pai Leba, único mestre de
música da cidade, inventa unha
tola historia para convencer os
seus concidadáns de que seu
fillo non é o “demo”, senón un
anxo que lles dará resposta aos
seus problemas.

En un pequeño pueblo costero
libanés crece el temor por los
vecinos hacia Ghadi, un joven
con necesidades especiales.
Intentando mediar con esto, su
padre Leba, único maestro de
música de la ciudad, se inventa
una loca historia para convencer
a sus conciudadanos de que su
hijo no es el “demonio”, sino un
ángel que dará respuesta a sus
problemas.

In a small Lebanese coastal
village, the fear grows between
the neighbours about Ghadi, a
young boy with special needs.
Trying to mediate, his father
Leba, the only music teacher in
town, concocts a crazy scheme to
convince his fellow townspeople
that his son is not the “demon”,
but an angel who holds all the
answers to their problems.

Célebre director e artista visual, Amin naceu e medrou en Zahle, Líbano.
Licenciouse con honra na ALBA (Académie Libanaise des Beaux-Arts), onde
actualmente imparte clases. Dora gañou un premio Emmy Digital Internacional
pola dirección de Shakaboot, a primeira webserie árabe de drama, onde
explorou formas innovadoras para retratar a vida real en Beirut. Dirixiu o vídeo
viral máis exitoso do Oriente Medio, exhibindo un “flash mob” TVC para Beirut
Duty Free en 2011. Realizou tamién videoclips para Mashrou’ Leila.

VENRES 30/10/15 20:00H. TEATRO PRINCIPAL

Atlantic

Jan-Willem van Ewijk
2014/ Luxemburgo, Bélxica, Marrocos, Holanda e Alemaña/ 94 minutos

Un mozo dunha pequena vila
da costa marroquí emprende
unha viaxe épica pola costa
do Atlántico máis próxima a
Europa. Co vento a desprazalo
cara ao norte e no medio do
vasto océano, decatarase de
que ningún soño chega sen
sacrificio.

Un joven de un pequeño pueblo
de la costa marroquí emprende
un viaje épico por la costa del
Atlántico más cercana a Europa.
Con el viento desplazándolo
hacia el norte y en medio del
vasto océano, se dará cuenta que
ningún sueño llega sin sacrificio.

FIC

A young man who lives in
a Moroccan coastal village
undertakes an epic journey along
the coast of the Atlantic Ocean
closer to Europe. With the wind
moving him to the north and in
the middle of the vast ocean, he
will realize that no dream comes
without sacrifice.

Jan-Willem van Ewijk naceu en Delft, Holanda, en 1970. Pasou os seus anos
de infancia en Holanda e California, onde desenvolveu un grande interese
na exploración da aviación e no espazo despois de ver Star Wars. En
1989 trasladouse de novo a Delft para estudar enxeñaría aeroespacial na
Universidade Tecnolóxica de Delft e obtivo o grao como deseñador de avións
sete anos máis tarde.
Jan-Willem foi seleccionado para participar no Laboratorio de Sundance, en
xuño do 2009 coa súa segunda longametraxe, Atlantic.

VENRES 30/10/15 22:00H. TEATRO PRINCIPAL

Villa Touma
Suha Arraf
2014/ Palestina/ 84 minutos

Tres irmás de Ramala,
aristocráticas e solteiras, non
foron quen de asimilar a
nova realidade da ocupación
e a emigración en masa da
aristocracia palestina. Para
sobreviviren, péchanse na súa
mansión aferrándose á nostalxia
das súas glorias pasadas. A
chegada da súa sobriña orfa
cambiará todo nas súas vidas.

Tres hermanas de Ramala,
aristocráticas y solteras, no han
sido capaces de asimilar la
nueva realidad de la ocupación
y la emigración en masa de
la aristocracia palestina. Para
sobrevivir, se encierran en su
mansión aferrándose a la
nostalgia de sus glorias pasadas.
La llegada de su sobrina huérfana
lo cambia todo en sus vidas.

FIC

Three sisters from Ramallah,
aristocratic and unmarried,
haven’t been able to accept
the new reality: occupation and
palestinian aristocracy’s massive
migration. They hut themselves
in their villa clinging desperately
to their former glory, until their
orphan niece comes to her lives.

Suha Arraf é unha guionista e directora palestina nacida en Israel. Dirixiu e
produciu o documental Mulleres de Hamás (2010), gañador de varios premios
en certames internacionais. É a autora dos guións A noiva siria (2004) e Os
limoeiros (2008), dirixidas ambas as dúas por Eran Riklis, con quen colaborou
asiduamente, e cos que gañaron respectivamente o Premio do Público en
Locarno e o Premio do Público da sección Panorama da Berlinale. O guión de Os
limoeiros obtivo o Premio ao Mellor Guión dos Asia Pacific Screen Awards e foi
candidato ao premio ao Mellor Guión dos Premios do Cine Europeo.

SÁBADO 31/10/15 17:30H. TEATRO PRINCIPAL

Lawrence de Arabia
David Lean
1962/ Gran Bretaña y EE.UU./ 217 minutos

O Cairo, 1917. T.E. Lawrence,
un conflitivo e enigmático oficial
británico, é enviado ao deserto
para participar nunha campaña
de apoio aos árabes contra
Turquía. Os nativos adórano
porque lles demostrou ser
un amante do deserto e do
pobo árabe. En cambio, os seus
superiores británicos pensan
que toleou.

El Cairo, 1917. T.E. Lawrence, un
conflictivo y enigmático oficial
británico, es enviado al desierto
para participar en una campaña
de apoyo a los árabes contra
Turquía. Los nativos lo adoran
porque les ha demostrado ser un
amante del desierto y del pueblo
árabe. En cambio, sus superiores
británicos creen que se ha vuelto
loco.

FIC

Cairo, 1917. T.E. Lawrence, a
conflictive and enigmatic official
British, is envoy to the desert
to participate in a campaign
of support to the Arabs against
Turkey. The native adore Lawrence
because he has showed more
than enough to be a lover of the
desert and of the Arabs people.
Instead, his British upper think
that he has gone crazy.

Sir David Lean foi un director, productor, guionista e editor británico, recordado
por grandes filmes épicos coma A ponte sobre o río Kwai (1957), Lawrence
de Arabia (1962) e Doutor Zhivago (1965). É tamén coñecido polas súas
adaptacións de Grandes esperanzas (1946) e Oliver Twist (1948), de Dickens,
así como polo drama romántico Breve encontro (1945). Candidato sete veces
ao Premio ao Mellor Director da Academia, gañouno en dúas ocasións, coa
ponte sobre o río Kwai e Lawrence de Arabia. Ten tres filmes no top five do
Top 100 British Films do British Film Institute, e foi premiado co AFI Lifetime
Achievement award en 1990.

www.cultura.gal

www.ctvmedia.es

Do 26 ao 31 de OUTUBRO

INFORMACIÓN DE INTERESE:
Todas as proxeccións realizaranse no Teatro Principal (Rúa Nova 21).
Tanto a sesión das 20.00h. como a das 22.00h. terán un custe de 2¤, que serán
doados a un proxecto de axuda a os refuxiados sirios en Compostela.
O luns 26 de outubro proxectarase ás 21.00 h. gratuitamente o documental de Marga
Pazos e Alfonso Caneiro “Colonos y Palomas”.
O sábado 31 de outubro ás 17.30h., proxectarase gratuitamente o filme “Lawrence
de Arabia”, coma homenaxe a Omar Shariff.
As entradas poderán retirarse no mesmo día da proxección na billeteira do Teatro
Principal.
Todas as proxeccións teñen aforo limitado.
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