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SINOPSE / SYNOPSIS

No México, um país marcado pela violência, corrupção 
e machismo, uma mulher trava uma batalha há 
longos anos contra os poderes constituídos. Após 
seis anos a apresentar um dos programas de 
rádio mais empenhados na denúncia da corrupção, 
que é também um dos mais populares, Carmen 
Aristegui é abruptamente demitida. Os seus inimigos 
conseguiram silenciá-la. Não obstante, Carmen decidiu 
continuar a batalha através de outros meios de 
comunicação, para prosseguir a luta contra o crime e 
a corrupção. Esta iniciativa secreta espera conseguir 
passar pela forte censura de que tem sido vítima.
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In Mexico, a country marked by violence, corruption 
and machismo, a woman has been leading a battle 
for many years against the powers that be. After six 
years hosting one of the most committed radio shows 
to denounce corruption and also the most popular 
one, Carmen Aristegui was abruptly dismissed. Her 
enemies succeeded in silencing her. Nevertheless, 
Carmen has decided to continue in her battle through 
other media, to keep pursuing her fight against 
corruption and injustice. This secret initiative hopes to 
get through the strong censorship she’s been victim of.

March 13th 2015 is a day I remember with sorrow and 
concern. My country’s Independent journalism’s main 
voice underwent an attack to freedom of speech. I’d 
been listening to that voice on the radio for twenty 
years, through the different radio stations where she 

NOTA DE INTENÇÕES / DIRECTOR’S NOTE

13 de Março de 2015 é um dia que recordo com 
tristeza e preocupação. A voz principal do jornalismo 
independente do meu país sofreu um ataque à 
liberdade de expressão. Ouvia aquela voz na rádio há 
mais de 20 anos nas diferentes estações em que ela 
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Juliana Fanjul
Realizadora independente, trabalha entre a Suíça, México e Cuba.
Nasceu em 1981 no México, onde tirou o curso de Comunicação 
Audiovisual. Frequentou a EICTV (Escola Internacional de 
Cinema de San Antonio de los Baños, Cuba), no programa de 
Documentário. Mestre em estudos fílmicos na Suíça. Trabalhou 
para Televisão italiana da Suíça e para a Al Jazeera inglesa.  

Independent filmmaker working between Switzerland, Mexico  
and Cuba. Born in 1981 in Mexico, where she received BA in Audio-
visual Communication. Attended EICTV (International Film School 
of San Antonio de los Baños, Cuba), full documentary programme. 
MA in Cinema Studies in Switzerland. Has worked for Swiss Italian 
Television and Al Jazeera English.

AKKA Films
A Akka films dedica-se principalmente à produção de filmes de 
autor, tanto documentário como ficção. Filmes enraizados em 
debates sociais que interrogam os problemas do mundo de hoje, 
explorando formas de expressão audiovisual ímpares e originais. 
A abertura ao mundo e a descoberta do Outro inspirou a Akka 
Films a co-produzir muitos dos seus filmes no estrangeiro e 
a incentivar ao máximo a sua distribuição, tanto através das 
redes de distribuição clássicas em cinemas como nas novas 
plataformas digitais.

AKKA Films is primarily dedicated to the production of author films, 
both documentaries and fiction. Films rooted in social debates that 
reflect and interrogate the issues of today’s world, exploring unique 
and original audio-visual forms of expression. The opening to the 
world and the discovery of the Other, have inspired AKKA Films to 
co-produce many of its films abroad and to encourage their largest 
possible distribution, through classical distribution networks in 
theatres as well as through new digital platforms. 
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tinha trabalhado. Nas minhas recordações, enquanto 
adolescente curioso pelos assuntos mundiais e que 
começava a abrir os olhos para a injustiça social, ela 
já tinha um papel importante na minha vida. Então, 
quando a violência crescente e a corrupção tomaram 
conta do meu país natal, tornei-me refugiado cultural 
na Suíça, onde a continuei a ouvir à distância. Mas, 
em Março de 2015, perdi o direito de ouvir a voz de 
Carmen. Eu, e 18 milhões de ouvintes.
Na Europa, o lugar para onde vim há alguns anos 
em busca de melhores ferramentas para a minha 
formação enquanto cineasta, a minha raiva e decepção 
rapidamente se tornaram a força motriz para a criação 
de um filme comprometido. Profundamente inspirado 
nas batalhas travadas por mulheres para forjar o 
seu lugar na sociedade, este projecto é uma lógica 
continuação da minha filmografia.
Para Carmen, está é uma nova batalha, uma de muitas 
que constitui a sua carreira. Mas pode ser a mais 
importante até ao momento. E talvez a última. Em todo 
o caso, desta vez está tudo em jogo.
Para mim, este caso é um “barómetro” da democracia 
do meu país e esta história tem um forte travo a 
esperança.
Quero fazer um filme que ofereça a visão de alguém que 
conhece muito bem a realidade diária no México mas 
que, pelo facto de viver no exterior, é capaz de manter 
uma distância para colocar a história num contexto 
internacional. Quero fazer um filme que ofereça a 
visão de uma mulher, uma vez que a luta de Carmen 
se refere às minhas próprias interrogações sobre a 
coexistência conflituosa das nossas vidas e dos nossos 
compromissos. Enquanto jornalistas ou cineastas.

had worked. In my memories as a teenager curious 
by World affairs and starting to open my eyes to 
social injustice, she already played an important part 
in my life. Then once the ever-growing violence and 
corruption took complete possession of my native 
country, I became a cultural refugee in Switzerland, 
where I continued to listen from afar. But on march 
2015 I lost my right to listen to Carmen’s voice. Me,  
and 18 million listeners.
From Europe, the place I came to a few years ago 
seeking better tools for my training as a filmmaker, 
my anger and deception soon became a driving force 
for the creation of a committed film. Deeply inspired 
by the battles fought by women to forge a place for 
themselves in society, this project is a logical follow-up 
in my filmography.
For Carmen, this is a new battle, one of many that 
constitute her career. But it just might be the most 
important one so far. And maybe the last. In any case, 
this time everything is at stake.
For me, this case is a “barometer” of my country’s 
democracy and this story has a strong taste of hope.
I want to make a film that offers the sight of someone 
who knows very well the daily reality of Mexico but 
by the fact of living abroad, is able to keep a distance 
to place the story in an international context. I want 
to make a film that offers the sight of a woman, as 
Carmen’s fight refers to my own interrogations on 
the conflictive coexistence between our lives and our 
engagements. As journalists or as filmmakers. 

Filmografia / Filmography
Muchachas (2015); Dottor Clown(2014); Cuba Calling (2014)
Hilda e Helena (2013); Si seguimos vivos (2010)


