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De pares senegalesos i nascuda a Aulnay-sous-Bois, a la 
regió de l'Illa de França pertanyent a l'àrea metropolitana 
de París, Alice Diop ha realitzat documentals socials amb 
el propòsit de mostrar la diversitat cultural, però també 
l'exclusió perseverant de les persones migrants i els seus 
descendents, als suburbis de la capital francesa mentre 
exerceix una militància a favor de la igualtat de gènere i 
la diversitat sexual amb la voluntat de col·laborar a fer-ho 
present en el cinema. Amb Saint Omer. El poble contra 
Laurence Coly, premiada amb el Gran Premi del Jurat a 
la darrera Mostra de Venècia i recentment reconeguda 
com a "millor òpera prima" en els Cèsar de l'Acadèmia del 
Cinema Francès que va presentar-la com a candidata a 
l'Òscar internacional, Diop ha apostat per la ficció, però a 
partir d'un cas real que va trasbalsar-la: Fabienne Kabou, 
una dona senegalesa instal·lada a França, va abandonar 
de nit la seva filla Adelaïda (fruit d'una relació amb un home 
francès molt més gran que ella, mai no va ser registrada) 
a la platja normanda de Saint-Omer i la criatura, de quinze 
mesos, va morir ofegada. Els fets van passar el 2013. Tres 
anys després, Alice Diop, va assistir al judici de Kabou, 
que no sabia explicar el perquè del seu acte "monstruós".
Saint Omer reconstrueix de manera ficcionada el judici 
que va tenir lloc a la mateixa localitat de Saint-Omer, 
però l'inscriu en una tradició mítica/tràgica (com si Kabou, 
convertida en el film en la Laurence Coly interpretada per 
l'actriu i comissaria artística Guslagie Malanda, fos de 
l'estirp de Medea i de les dones criminalitzades per no 
assumir la càrrega de la maternitat fins a arribar a una 
acció incomprensible per elles mateixes) i d'incidir en les 
conseqüències de l'exclusió social. A la pel·lícula, es pot 
reconèixer una alter ego de la cineasta en l'escriptora 
Rama (Kayije Kagame), que assisteix amb inquietud (està 
embarassada i dubta sobre la pròpia assumpció de la 
maternitat) al judici d'una dona que reconeix haver fet un 
acte terrible del qual no se'n sent responsable.
A diferència de la societat, representada d'una manera 
extrema per un fiscal que encarna la violència institucional 
contra les dones, Alice Diop no jutja la filicida, una estudiant 
de Doctorat que preparava una tesi sobre Wittgenstein, cosa 
que la seva tutora no compren amb la idea excloent que 
Laurence abordava un marc cultural aliè a una dona africana: 
la jutjada rep aquesta consideració com si la colpegessin. La 

Davant d'un acte incomprensible

cineasta l'enquadra d'una manera (els colors de la seva pell 
i la seva roba harmonitzen amb els de la paret de fusta de 
la sala) que la mostra amb dignitat. La posada en escena, 
en tot cas, és sòbria i despullada per sentir la paraula 
d'algú que representaria multitud de dones racialitzades i 
així, fins pel mateix cinema, silenciades i invisibles. Que les 
representaria malgrat l'extremitud del seu acte "monstruós" 
que precisament la fa escandalosament visible. I és així que, 
en llargs plans-seqüència, escoltem una dona negra que 
relata la seva vida: l'experiència conflictiva amb la mare, 
que no entén com s'ha desarrelat, l'estranyesa davant de la 
pròpia filla, la relació en la desigualtat amb un home blanc 
resistent al compromís que, de fet, és incapaç de veure-la. 
Tanmateix, aportant un film radicalment polític, Diop no vol 
que Laurence només representi les dones "racialitzades" al 
món occidental: la seva idea és que un cos negre té la seva 
universalitat i que, malgrat la incomoditat que provoqui, és 
possible identificar-se amb el dolor, el sentiment d'exclusió, 
la fragilitat i fins la monstruositat d'aquesta dona.
Tota la reconstrucció del judici, amb la presència i la paraula 
de Laurence Coly, és apassionant amb la confrontació que 
suposa davant d'alguna cosa obscura, incomprensible, 
certament terrible. A més, a través de l'escriptora Rama, 
s'hi afegeixen capes en relació amb la criminalització 
de les dones. D'aquí, es comença amb una referència a 
Marguerite Duras, que, a Hiroshima, mon amour, fa present 
com bona part de la societat francesa va excusar-se del 
seu col·laboracionisme amb el nazisme convertint en bocs 
expiatoris les dones rapades per ser amants d'ocupants 
alemanys. I pràcticament s'acaba invocant la Medea de 
Pasolini amb Maria Callas. Una pel·lícula per pensar-hi 
que arriba d'una manera tan pertinent com pertorbadora al 
Cinema Truffaut quan s'acosta un nou 8 de març.
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