
Sinopse:  
 
Binta é unha nena africana de sete anos, que vive 
nunha preciosa aldea xunto ao río Casamance, no 
sur de Senegal, e vai ao colexio. Conta en off a «gran 
idea» do seu pai, á que ela non é allea. O seu pai é 
pescador nunha pacífica aldea de Senegal. Un amigo 
cóntalle as marabillas que ocorren nas terras dos 
brancos «os tubab», que poidan coller milleiros de 
peixes con barcos máis grandes equipados de 
técnicas moi importantes, que viven na abundancia.  
 
Tamén lle conta que para defender as súas riquezas 
van armados, e ensínalle unha das marabillas, o 
reloxo que soa ao mediodía en punto. «Que sucede 
ao mediodía?” pregunta o pai de Binta. «!pois que a 
alarma soa!» contesta o amigo.  
 
Narra Binta a vida do poboado, o traballo colectivo a 
pesar de que as terras son particulares, como é a 
escola, e ensínanos a obra de teatro que monta o 
mestre para contar aos veciños que as nenas deben 
ir á escola, a necesidade de que as nenas tamén 
aprendan para que non lles pase como á nai de 
Soda, a súa curmá, á que enganan cando vai vender a 
súa froita ao mercado. 
 
 



 
Soda representa a todas esas nenas que non poden 
ir á escola porque o seu pai non llo permite. A ela 
encantaríalle ir á escola para aprender e no futuro 
ter coñecementos para traballar do que queira e que 
non a enganen como á súa nai. A situación da muller 
na maior parte de África é a que se mostra no curto. 
O traballo duro do campo e da casa recae nelas.  
 
Unha vez que as nais teñen fillas, aínda que estas 
sexan pequeñas, teñen que encargarse da casa e dos 
seus irmáns, habitualmente as familias son moi 
numerosas. O home é quen ten todos os dereitos e o 
poder de decisión sobre a muller. 
 
Móstranse no filme a forza do teatro, a 
solidariedade, a vida sinxela, a creatividade de vivir 
co que se ten. A gran idea chega por fin ás 
autoridades: desexa mellorar o mundo mediante a 
adopción dun neno branco, para ensinarlle a vivir 
nunha sociedade sostible, solidaria, sinxela, na que 
non se necesiten armas para defender os beneficios. 

 

Equipo de Convivencia.  

                                                                           
	


