
“Omar” é filho dos fantasmas que perse-
guem Hany Abu Assad desde cedo. “Quan-
do era jovem fui interrogado algumas 
vezes pelos israelitas em Nazaré, a minha 
cidade natal. Acho que na altura eles per-
ceberam que não iam conseguir trans-
formar-me num informador. Basicamen-
te, o que eles tentam nos interrogatórios 
é fazer de ti um colaborador, mas são 
espertos. Porque é que haveriam de des-
perdiçar as energias em alguém em que 
não vão poder confiar a 100%? Acho que 
foi por isso que me deixaram em paz.” 

Os fantasmas ficaram na penumbra 
durante alguns anos, até que o realiza-
dor palestiniano começar a rodar “Para-
dise Now”, filme de 2005 que conta a his-
tória de dois amigos de infância de Nablus 
que são recrutados para levar a cabo um 
atentado bombista em Telavive.  

Enquanto estava a gravar na Cisjordâ-
nia ocupada, explica ao i a partir de Los 
Angeles, o exército israelita criou tantos 
problemas que a dada altura Abu Assad 
começou a ficar paranóico. “Foi uma 
experiência terrível, comecei a suspei-
tar que havia alguém na minha equipa 
que era um espião. Começas a ficar doi-
do, a suspeitar de toda a gente, é uma 
total paranóia, sabes? Até hoje não sei 

go de Abu Assad e muitos outros 
palestinianos enfrentam há décadas.  

Amor e traição são os ingredientes for-
tes da longa-metragem, distinguida em 
2013 com o prémio especial do júri – Un 
Certain Regard – do Festival de Cannes e 
nomeada na categoria de melhor filme 
estrangeiro pela academia norte-ameri-
cana nesse ano. Mas a política é incontor-
nável, a começar pela barreira de pedra 
(em partes da Cisjordânia três vezes mais 
alta que o Muro de Berlim), que torna a 
história de amor uma tragédia. 

“Não sinto falta de falar do que se pas-
sa na Palestina explicitamente nos meus 
filmes, porque isso acaba por aparecer. 
No dia-a-dia, o muro divide as pessoas, 
divide famílias. Muita gente não sabe 
que o muro não está na fronteira de Israel 
definida em 1967; 80% do muro está den-
tro das fronteiras da Cisjordânia, existe 
para separar os palestinianos uns dos 
outros. No meu filme queria criar uma 
visualização do obstáculo à história de 
amor, transmitir a sensação do obstácu-
lo exterior que a Nadia e o Omar enfren-
tam. E não existe obstáculo mais pode-
roso que um muro.” 

O tiro de partida do filme é um dispa-
ro sobre Omar quando escala a barrei-
ra que divide a sua vila em duas, a pri-
meira reflexão, mesmo que inadvertida, 
de que esta história de amor é diferen-

nos em massa. Desta vez, “a maioria dos 
jornais israelitas fez muito boas críticas, 
até o jornal de direita ‘Ma’ariv’ me deu 
quatro em cinco estrelas. Foi surpreen-
dente, mas ao mesmo tempo julgo que 
este filme é menos ofensivo para eles que 
o ‘Paradise Now’, porque no fim de con-
tas há diferenças entre matar um solda-
do e explodir com uma estação de auto-
carros. A maioria dos críticos vê em ‘Omar’ 
uma história de amor inserida no géne-
ro thriller, não uma coisa política.” 

 
 Interpretado por Adam 

Bakri, Omar é um jovem padeiro pales-
tiniano habituado a trepar o muro da 
Cisjordânia diariamente para visitar 
Amjad e Tareq, seus amigos de infância, 
e sobretudo Nadia, irmã de Tareq com 
quem mantém uma relação em segre-
do. Capturado pelo exército israelita 
durante um acto de resistência à ocupa-
ção ilegal da Palestina, Omar vê-se for-
çado a fazer duras escolhas, numa encru-
zilhada em tudo semelhante à que o ami-

se havia ou não um espião, mas foi uma 
experiência insuportável.” 

Anos depois, enquanto gravava “The 
Courier”, filme norte-americano que diri-
giu em 2012, a paranóia deu lugar ao 
pânico. Uma madrugada acordou enchar-
cado em suor e sem conseguir respirar. 
E aí percebeu que a única forma de enter-
rar os fantasmas era fazer um filme sobre 
confiança nos territórios palestinianos 
ocupados, fio condutor de “Omar”, que 
se estreia hoje em Portugal.  

“Passei tantos anos a fazer coisas arti-
ficiais e de repente senti que tinha de 
fazer algo com que realmente me impor-
tasse. Tinha a minha experiência pes-
soal e também a história de um amigo 
de Ramallah que o exército tentou trans-
formar num colaborador. Sabiam segre-
dos dele e usaram-nos. Falar disso, falar 
da minha experiência, da paranóia, foi 
o ponto de partida de ‘Omar’.” 

Se com “Paradise Now”, o primeiro da 
sua obra a ser nomeado para o Óscar de 
Melhor Filme Estrangeiro, em 2006, Abu 
Assad se lançou no panorama interna-
cional, com “Omar” conseguiu o que pou-
cos artistas palestinianos alcançaram até 
hoje. “Desta vez a imprensa israelita rea-
giu de forma totalmente diferente”, diz. 
Quando “Paradise Now” estreou em Israel, 
jornais como o “Jerusalem Post” classi-
ficaram-no como uma elegia a assassi-


