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Cinema Espiritual: «Faraway Land»
S'estrena un documental sobre la situació dels refugiats provinents de Síria i
Afganistan que esperen a Grècia allò que els depararà el seu futur
14 juny, 2019 - ESGLÉSIA DE BARCELONA

Aquesta setmana s’estrena el documental Faraway Land. Es tracta d’un relat a partir de
diferents testimonis que han fugit de Síria i l’Afganistan a causa de la violència i ara viuen
temporalment a Grècia.
Càritas Barcelona va col·laborar amb la preestrena, aquesta segona setmana de juny, i ara
arribarà a les sales de cinema. Mn. Peio Sánchez, ens proposa aquest visionat d’històries, que
mostra els lligams i sensacions entre els refugiats i els voluntaris que ho han deixat tot per
tal de donar un cop de mà al que pateix.
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Sinopsis
Des del l’any 2015, Grècia ha estat la porta a Europa per més d’un milió de refugiats, la
major part d’ells de Síria i Afganistan. El març de 2016, el tractat entre la UE i Turquia va
suposar el tancament de fronteres. Així, es va complicar el pas des de Grècia a altres països
de la Unió. Com a resultat d’aquesta decisió, més de 60.000 refugiats s’han quedat atrapats
a Grècia, vivint una angoixant i indeﬁnida espera. Una espera llarga i incerta. Per sort, no
estan sols: desenes de voluntaris hi són per donar-los suport en el seu dia a dia.

Éssers humans davant de tot
El crític de cinema ha felicitat aquest projecte documental de Daniel A. Azpe, Josep Maria
Anglès que «fa una mirada cap a la intimitat d’aquestes persones, des d’una perspectiva
molt particular». A través d’aquest documental, segons Mn. Peio Sánchez, es mostra com «el
cor dels voluntaris es converteix amb generositat que és l’únic component que pot
acompanyar el sofriment de les persones».
Els joves directors es van plantejar per fer el documental diverses preguntes, entorn la
situació que es crea en aquests camps de refugiats. «Com es desenvolupa aquesta relació
entre voluntari i refugiat? Què hi ha en les ments d’aquestes persones? Què els porta a
seguir endavant en el seu incert dia a dia?». Per això, els cineastes asseguren que «Faraway
Land ens recorda que no haurien d’existir etiquetes de “voluntari” o “refugiat”, sinó que som
simplement éssers humans. Per això el documental pretén transmetre aquest somni pel qual
les nostres accions tenen un sentit: la felicitat».
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