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Ante  a  presión  internacional,  o 
ditador  chileno  Augusto  Pinochet 
vese obrigado a organizar un refe-
rendo de apoio á súa presidencia en 
1988. Os líderes da oposición con-
vencen a René Saavedra, un  atre-
vido executivo publicitario exiliado, 
para que se encargue da campaña a 
favor do NON. A pesar de dispor de 
recursos moi limitados e do férreo 
control da policía, Saavedra e o seu 
equipo conciben un plan brillante e 
audaz para gañar o plebiscito.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Como xorde esta película?
Xorde a partir dunha obra de teatro 
de  Antonio  Skármeta  que  non  foi 
montada nunca, que conta o relato 
do que sucedeu neses anos en Chile 
a  partir  do  punto  de  vista  dun 
publicista.  Con ese  material,  fixe-
mos  unha  investigación  que  durou 
moitos  anos  e  démonos  conta  do 
enorme  potencial  que  tiña  esa 
historia. Como director busco histo-
rias orixinais e esta era moi parti-
cular,  non  só  porque  os  ditadores 
non adoitan saír do poder a través 
dun  proceso  democrático,  senón 
porque a xente sabe como chegou 
Pinochet  ao  poder,  pero  poucos 
saben  como  saíu.  Había  moitos 
elementos interesantes, había unha 
película  que  podía  contarse  desde 
diferentes  ángulos.  Pedro  Peirano 
escribiu  un  guión  marabilloso  e 
fixemos a película.

O  filme  adapta  libremente  aos 
verdadeiros  protagonistas  que  fi-
xeron posible a campaña do Non.
Efectivamente.  A  película  contou 
cunha  investigación  moi  extensa, 
falamos  con  moitísimas  persoas, 
demasiadas  para polas  no filme. O 

que fixemos foi crear amálgamas de 
personaxes, condensar. O personaxe 
de Gael representa a dúas persoas, 
e o do político a cinco ou seis. Hai 
unha redución para poder facer po-
sible o proceso dramático. Cómpre 
subliñar que aínda que está basea-
da  en  feitos  reais,  é  un  filme  de 
ficción:  ten  arbitrariedades,  está 
cheo de subxectividades.

Ve  un  paradoxo  moi  interesante 
no destino de Pinochet.
René  Saavedra  é  un  produto  do 
sistema  neoliberal  impulsado  por 
Pinochet. Por iso paréceme intere-
sante que sexa el quen desconcerte 
a Pinochet usando as mesmas ferra-
mentas ideolóxicas do modelo eco-
nómico da ditadura. Pinochet escri-
biu as condicións para saír do poder 
sen darse conta: creou o seu propio 
veleno.

Non supón un cambio de rexistro.
Eu tendía a facer un cinema tristei-
ro  e  escuro,  pero  cando  decidín 
facer  esta  película  decateime  de 
que tiña que ser nobre coa historia 
para contar unha vitoria, e mudar o 
meu  ton  habitual  por  outro  máis 
optimista e alegre. É unha historia 
moi épica,  pero non foi  inventada 
por un guionista senón por un pobo 
enteiro que foi quen de organizarse 
e derrotar ao vilán. 

Unha vitoria cun pouso amargo.
Aínda  que  sacamos  a  Pinochet  e 
gañou o non, hai algo que non cam-
biou, algo do si tamén gañou e fai 
que hoxe Chile sexa un país que ten 
oito donos ou dez. En Chile o Esta-
do  é  moi  pequeno  e  as  empresas 
moi grandes, a educación de calida-
de e a saúde son caras.  Abusamos 
do modelo neoliberal e esta pelícu-
la dalgunha maneira tenta asistir ao 
momento cando se sela o pacto con 
ese modelo.

Con este filme pecha unha espe-
cie de triloxía sobre a ditadura.
Nunca pensei que faría tres pelícu- 
las sobre o mesmo período, e con 
todo, Santiago 73, Post Mortem fala 

das  orixes  da  dictadura,  Tony 
Manero da  época máis  violenta,  e 
Non do fin da mesma. É interesante 
e estou contento pero doutra banda 
acabei  farto  do  tema.  Fixen  tres 
películas para tentar entender por 
que  pasou  isto  en  Chile,  pero  as 
respostas  que atopei  non me con-
testaron  o  que  eu  estaba  a 
preguntar. Talvez o máis salientable 
é que este ciclo fai un balance, vol-
ve visitar o imaxinario da violencia, 
da destrución moral e ideolóxica, e 
aínda que non dá para entendela, 
deixa constancia de que existiu. 

Por  que  rodou  con  cámaras  dos 
anos 80?
Decidimos rodar no mesmo formato 
que se usara nas imaxes de arquivo 
para  que  o  espectador  acceda  a 
este  material  sen  darse  realmente 
conta de onde empezan as imaxes 
de arquivo e onde acaba a rodaxe 
actual. Iso permitiunos evitar que o 
uso  do  material  de  arquivo  fose 
obvio,  creando  unha  combinación 
sen sutura entre o tempo, o espazo 
e o material xerado con cámaras de 
1983 con tubo Ikegami. O formato 
case cadrado de 4:3 e a decisión de 
rodar  con  cámaras  de  vídeo  ana-
lóxicas  tamén  representan  unha 
forma de resistencia  ante a hexe-
monía estética da alta definición.

Imaxinou que o filme tería impor-
tancia  na  reflexión  sociopolítica 
actual? 
A  película  distribuíuse  en  moitas 
partes e seica a moita xente faille 
eco co que está a pasar en moitos 
países do mundo. É bonito pero non 
depende  de  min,  nós  só  tratamos 
de facer o mellor filme que puide-
mos. Empezamos a facela en 2008 e 
resulta  que catro  anos  máis  tarde 
hai  movementos  importantes  de 
indignados, Occuppy Wall Street, a 
Primavera  Árabe.  Hai  moita  xente 
que está a saír á rúa a dicir que o 
sistema  non  funciona.  Esa  inten-
ción, ese desasosego que ten unha 
parte significativa da sociedade, si 
que está na película.
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