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Captive. Filipinas, Francia, 2012. Cor, 120 min. Xénero: Drama | Dirección: 
Brillante Mendoza | Guión: B Mendoza, P Bancarel, B Agbayani Pastor, A de la 
Cruz |  Produción: Didier Costet (Swift Productions) |  Fotografía: Odyssey 
Flores  |  Montaxe:  Y Deschamps,  G Fargout,  K  Serraon |  Música: Teresa 
Barrozo | Intérpretes: Isabelle Huppert (Thérèse), Mercedes Cabral (Emma), 
Maria Isabel Lopez (Marianne),  Rustica Carpio (Soledad), Raymond Bagatsing

SINOPSE

Therese  Bourgoine,  unha  voluntaria 
francesa que participa nunha misión 
humanitaria na illa de  Palawan,  un 
territorio salvaxe de xunglas e mon-
tañas, é secuestrada polo grupo Abu 
Sayyaf, un movemento xihadista que 
preconiza a independencia dun esta-
do fundamentalista islámico que en-
globaría  o  oeste  de  Mindanao  e  o 
arquipélago de Sulu.  

NOTAS DO DIRECTOR

A orixe da película
Os acontecementos descritos en Ca-
tiva baséanse  en  varios  secuestros 
que tiveron lugar en Filipinas, como 
o secuestro no hotel Dúas Palmas de 
Palawan en 2001, levados a cabo po-
lo Abu Sayyaf Group (ASG) e outras 
organizacións separatistas parecidas. 
Os informes oficiais varían, pero du-
rante o transcurso de máis ou menos 
un ano houbo numerosas incursións e 
unhas  cen persoas  foron  secuestra-
das a cambio dun rescate. Imaxinei 
toda  a  historia  de  Cativa como un 
único  acontecemento.  Escribín  o 
guión despois  de documentarme en 
profundidade  sobre  varios  secues-
tros,  indo aos lugares onde ocorre-
ron,  falando  con  testemuñas,  cati-
vos,  membros  do exército  e  outras 
persoas que viviron esa crise.

Unha rodaxe lineal
Rodei a película en orde secuencial, 
empezando  co  hotel  na  praia,  se-
guido da travesía por mar e o asedio 
do exército ao hospital, até os cons-
tantes cambios de campamento nas 
montañas. Fíxeno porque quería que 
os actores sentisen o medo e a esen-
cia do secuestro. Quería que experi-
mentasen ao máximo o que significa 
un rapto e o que ocorre durante o 
cativerio.  Foime  posible  rodar  en 
orde cronolóxica cambiando lixeira-
mente o desenvolvemento dos feitos 
para  que  encaixasen  coas  localiza-
cións. Do mesmo xeito que na miña 
película anterior, o enfoque é docu-
mentalista.  É  unha  rodaxe  directa, 
de acordo co nivel de realismo que 
ofrece o material. Escollín unha Ale-
xa de última xeración, unha cámara 

de alta definición, pola comodidade 
e a exactitude, sobre todo nas es-
cenas  en alta  mar  e  nas  persecu-
cións pola selva.

Isabelle Huppert como Thérèse
A actriz Isabelle Huppert é Thérèse 
Bourgoine, unha voluntaria que tra-
balla  para  unha  ONG en  Palawan. 
Engadín o personaxe á historia para 
ter  outro  punto  de  vista  do  fun-
cionamento do ASG e do secuestro. 
Aínda que o personaxe é inventado, 
as experiencias de Thérèse durante 
o secuestro están baseadas nos nu-
merosos testemuños que solicitei no 
proceso de documentación. As ob-
servacións de Thérèse dannos pistas 
en canto á identidade dos seus cap-
tadores, a súa interpretación do Co-
rán, as súas ambicións, os seus me-
dos, as súas debilidades.

Separación dos actores
Antes  de que empezase  a rodaxe, 
separei os actores que encarnaban 
os membros de Abu Sayyaf dos que 
darían vida aos reféns. Fíxeno por-
que desexaba levantar unha parede 
cultural  entre os dous grupos. Isa-
belle Huppert, do mesmo xeito que 
o resto do elenco, non coñeceu aos 
separatistas até o  primeiro  día de 
rodaxe,  cando ocorre  o  secuestro. 
Víronse por primeira vez vestidos e 
maquillados para a escena.

Controversia e conflito
Tanto no caso do hotel Dúas Palmas 
como noutros secuestros, acusouse 
os políticos e os militares de estar 
confabulados;  os  medios  distorsio-
naron a verdade e filtráronse certas 
informacións ao estranxeiro. Nunca 
se realizou unha declaración oficial 
sobre  o  rescate,  pero  rumoreouse 
que  algúns  políticos  e  oficiais  fi-
lipinos saíron ben parados del. 
O Abu Sayyaf segue activo en Min-
danao, ao sur de Filipinas, unha re-
xión  con  moitos  recursos  naturais 
que non se dá por vencida. Desde 
que chegaron os  colonizadores  es-
pañois no século XVI para instalarse 
en case todo o arquipélago, até o 
momento  actual  en  que  os  impe-
rialistas estadounidenses empéñan-
se en manter bases militares e im-

por a súa autoridade na rexión, Min-
danao e as súas xentes están atra-
pados nunha rede hostil. Do mesmo 
xeito  que  no  rico  Oriente  Medio, 
onde a  crise  aparece e desaparece 
segundo a dispoñibilidade de petró-
leo, o que interesa é a riqueza natu-
ral  de  Mindanao.  En  Filipinas  hai 
unha man invisible que usa e abusa 
do pobo para os seus propios fins.

A orquestración dos tiroteos
Os  tiroteos  foron  orquestrados  de 
forma  que  se  parecesen  o  máximo 
posible a auténticos encontros entre 
o exército e o ASG, grazas ao aseso-
ramento  de especialistas  de  ambos 
os bandos. Mesturamos varias ducias 
de soldados con actores para encar-
nar  ao  exército  manexando  armas 
auténticas  con  balas  de  fogueo.  É 
moito máis fácil  conseguir  que sol-
dados profesionais actúen diante da 
cámara con naturalidade,  no canto 
de ensinar a actores a comportarse 
como soldados. Con todo, algúns ac-
tores  tiveron  que  pasar  por  un 
adestramento  militar  para  parecer 
soldados  de  verdade.  Varios  espe-
cialistas ensináronlles como moverse 
de forma axeitada e non facerse da-
no nas caídas.

Música tradicional
A banda  sonora  baséase  na  música 
musulmá  tradicional  de  Mindanao, 
aínda que usada con moderación. Es-
collín este tipo de música polo seu 
son único procedente dos dous ins-
trumentos indíxenas máis usados, o 
agong (un xilófono a base de gongs) 
e  o  kulintang  (un  instrumento  de 
corda).

O sarimanok
O sarimanok é o paxaro lendario dos 
maranao  de  Mindanao.  Descríbese 
con ás moi coloridas e unha gran co-
la, e dise que simboliza a boa sorte. 
Supostamente, o sarimanok procede 
dunha lenda islámica e representa o 
mundo orixinal e as aspiracións dos 
musulmáns. En Mindanao representa 
a esperanza de paz, e como todo mi-
to,  é inasequible e inalcanzable. O 
encontro  de  Thérèse  co  sarimanok 
foi posible grazas á maxia da tecno-
loxía dixital durante a posprodución.
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