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CEMETERY OF SPLENDOUR

FICHA TÉCNICA

Rak ti Khon Kaen. Tailandia, 2015. Cor, 122 min. Xénero: Drama fantástico |
Dirección e guión:  Apichatpong Weerasethakul | Produción: C de Meaux, S
Field,  H  Geissendörfer,  K  Griffiths,  M  Weber,  A Weerasethakul  (Kick  the
Machine, Detalle Films) | Fotografía:  Diego García | Montaxe: Lee Chatame-
tikool | Intérpretes: Jenjira Pongpas (Jenjira), Banlop Lomnoi (Itt), Jarinpa-
ttra Rueangram (Keng), Petcharat Chaiburi (Tet), Tawatchai Buawat mediador

SINOPSE
a

Nunha vila de Tailandia, 27 soldados
sofren un estraño caso da enfermida-
de do sono. Unha escola abandonada
convértese nun pequeno hospital on-
de Jenjira Widner, unha ama de casa
de mediana idade, os coidará. Jenji-
ra colle especial agarimo a Itta, un
soldado  novo  sen  parentes,  caendo
en  alucinacións  que  desencadearán
soños estraños compartidos, pantas-
mas e romances.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

A partir  que elementos compón o
seu  cinema?  De  que  influencias
previas parte?
A partir  dalgunhas cousas que teño
na cabeza. Baséome nos meus recor-
dos, os meus soños, o que leo en li-
bros ou revistas... A historia vén des-
pois. En canto ás influencias, están o
cinema iraniano, Spielberg, Tsai Ming
Liang,  Hou  Hsiao-Hsien,  Chantal
Akerman... cineastas que me inspira-
ron para atopar a miña propia luz e
representala na pantalla. Agora ben,
cada vez miro máis ao que teño na
casa, ás cousas que me enchen e que
botaría  de  menos  se  perdese.  Os
meus  cans,  o  meu  noivo,  as  miñas
árbores...  Agora  son  a  miña  maior
fonte de inspiración.

Para  Cemetery  of  Splendour,  que
ideas tiña na cabeza ao empezar?
A política, sobre todo. En Tailandia
fíxose moi difícil non falar de políti-
ca, é algo que tamén afectou ao ci-
nema. Talvez os turistas non o noten
nas rúas, pero hai moitos temas tabú
que levaron a varios compañeiros ao
cárcere; eu mesmo sinto que á xente
interésanlle  máis  as  miñas  opinións
que o contido dos meus filmes. Que-
ría compartir a experiencia de vivir
nun sitio tan absurdo como é agora
Tailandia, onde custa distinguir entre
soño e realidade. De feito, expuxen
a filmación desde a perspectiva dun
deses soldados dormentes que que-
ren espertar pero que á vez non sa-
ben se o que viven é real ou soñado.
Tamén me inspirei nunha inquietude
persoal, a miña obstinación por dur-
mir.  Ultimamente  cada  vez  durmo

máis e máis, obsesiónome moito cos
meus soños. Hai unha conexión en-
tre soño e política, porque a dita-
dura tailandesa créache a necesida-
de de escapar a unha realidade di-
ferente, a refuxiarte nos soños.

É a primeira película que roda na
súa vila natal en Khon Kaen. Como
interviñeron os seus recordos?
Recorrín á miña memoria de rostros
e lugares. Iso dálle certa luminosi-
dade ao filme, a pesar do pesimis-
mo de fondo; á fin e ao cabo contén
a vida do sitio no que nacín e vivín
24 anos. Os meus pais eran médicos
e  viviamos  nunha  aldeíña  na  que
había pouco máis que un hospital,
unha escola e un cinema. Por iso a
película combina eses tres lugares.
Para min é unha despedida dos re-
cordos da miña infancia nunha loca-
lización que agora mudou, unha for-
ma de pechar o círculo, porque esta
será a miña última película rodada
en Tailandia.  Pero non só  se trata
da miña memoria; tamén introducín
os recordos de Jenjira Pongpas e al-
gúns detalles da súa vida real, coma
o matrimonio cun soldado america-
no ou a enfermidade da súa perna.

No seu cinema hai unha confron-
tación entre escenarios naturais e
urbanos. Atráelle a natureza?
Non me gusta a cidade, así que ro-
dar é unha escusa para saír dela e
gozar da natureza cos membros do
equipo. É un reto estar nun ambien-
te natural e sentirse parte do mun-
do; cando fas unha película, tes que
ser consciente diso. O que se trasla-
da ao  traballo  coa iluminación. As
luces  e  as  sombras  teñen que  co-
nectar dalgún modo con ese senti-
mento. Así que a un nivel técnico,
precisas planificar moi ben detalles
de continuidade e de planos. A luz e
como me achego a ela é cada vez
máis importante para min, interésa-
me moito como dá forma ás cousas
e como cambian os obxectos cando
son iluminados por luz artificial ou
luz  natural.  Toda  a  miña  carreira
como  cineasta  é  unha  exploración
dos diferentes tipos de luz e de tra-
tar de atopar a súa verdade.

O seu cinema nunca perde de vista
o sobrenatural.  
Non, son tailandés e nótase. No meu
país o 90% da xente cre en pantas-
mas e espíritos. Non me parece pro-
dutivo. Nun país que se vai a pique
política e economicamente deberia-
mos recorrer máis á lóxica e a razón
e menos á fe; pero doutra banda se
te enfrontas á realidade todo o tem-
po sen espiritualidade toleas. O so-
brenatural interésame desde que de
neno empecei a ver filmes de cien-
cia ficción  e  a  desenvolver a  miña
imaxinación. Aquí rodei algunhas es-
cenas fantásticas cheas de monstros,
pero logo non as incluín. Quixen dei-
xarme  de  experimentacións  e  pór
máis énfase nas emocións. Iso enfa-
dou aos meus produtores, que que-
rían monstros.

Non é relixioso, pero o seu cinema
parece moi transcendente. Seica é
un tipo de procura espiritual?
A min educáronme na reencarnación
e o karma, pero hoxe creo que as re-
lixións son formas de control social,
de facer á xente conformista.  Pero
interésame como se relaciona a es-
piritualidade coa vida diaria, porque
pensamos  erroneamente  nela  como
algo  situado  nun  estrato  diferente
da existencia, e cómpre tomar con-
ciencia  profunda  dun  mesmo  e  da
propia existencia.

O filme vai atrás e adiante crean-
do  o  seu  propio  lugar  no  tempo.
Renuncia á convención dramática?
O medio cinematográfico é novo e li-
mitado. Creo que podemos ir moito
máis lonxe á hora de entender como
funciona o noso cerebro. O ritmo é
máis  importante que a  historia.  Ás
veces, na montaxe desorganizo toda
a película para seguir ese principio.
Vexo os filmes non tanto como unha
narrativa senón como capas de ins-
tantes. Iso non ten nada que ver con
Hollywood. Sorpréndeme moito a es-
trutura tan ríxida dos guións ameri-
canos.  Non entendo por que segui-
mos  esas  estúpidas  normas,  dema-
siado pegadas á literatura e ao dra-
ma. O cinema non é iso, é liberdade,
e espero que progrese de forma máis
rápida do que o fixo ata agora.
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