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O ABRAZO DA SERPE

FICHA TÉCNICA

El abrazo de la serpiente. Colombia, 2015. B/N, 125 min. Xénero: Drama |
Dirección:  Ciro  Guerra |  Guión: Jacques  Toulemonde,  Ciro  Guerra  |
Produción: Cristina Gallego (Ciudad Lunar Prod., Buffalo Prod.) | Fotografía:
David  Gallego |  Montaxe: Etienne  Boussac |  Música: Nascuy  Linares  |
Intérpretes: Brionne Davis (Evan), Nilbio Torres (Karamakate novo), Antonio
Bolívar (Karamakate vello), Jan Bijvoet (Theo), Nicolás Cancino (Anizetto)

PREMIOS
a

Festival de Cannes 2015
Premio  Art  Cinéma  (Quincena  dos
Realizadores)
Festival de Mar del Plata 2015
Mellor Película
Premios Fénix 2015
Mellor Director, Fotografía, Música e
Son

SINOPSE
a

Karamakate foi no seu día un pode-
roso chamán do Amazonas, é o últi-
mo sobrevivente do seu pobo, e ago-
ra  vive  en  illamento  voluntario  no
máis  profundo  da  selva.  Leva  anos
de total  soidade que o converteron
en  chullachaqui, unha casca baleira
de home, privado de emocións e re-
cordos. Pero a súa vida baleira muda
o  día  en  que  á  súa  remota  gorida
chega Evan, un etnobotánico ameri-
cano en busca da yakruna, unha po-
derosa planta oculta,  capaz  de en-
sinar a soñar. Karamakate accede a
acompañar a Evan na súa procura e
xuntos emprenden unha viaxe ao co-
razón da selva no que o pasado, pre-
sente  e  futuro  confúndense,  e  no
que  o  chamán  irá  recuperando  os
seus recordos perdidos.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

A cultura amazónica seríalle total-
mente allea. Como penetrou nela? 
O  primeiro  achegamento  tíveno  a
través dos diarios dos exploradores.
Quería calzar os seus zapatos e des-
cubrir como se aproximaron a esa te-
rra, pórme nos ollos do que vén de
fóra, xente que deixaba a súa casa,
familia e países para explorar unha
zona descoñecida. Iso parécese moi-
to ao cinema; o cineasta tamén em-
prende unha viaxe e non sabe canto
tempo  pasará  até  chegar,  ou  que
atopará.  Cada  filme  é  un  salto  ao
descoñecido.  Despois  dese  primeiro
achegamento  teórico,  emprendín  a
miña primeira viaxe á rexión, empe-
cei  a  coñecer  diferentes  comuni-
dades, percorrín a Amazonia colom-
biana e vin que queda xa moi pouco
da Amazonia da que escribiron. Ago-
ra é totalmente diferente.

Unha  das  claves  da  película  é  a
perda paulatina da lóxica, o deixar
imbuírse polo espazo, afastándose
dunha mirada occidental.
Ese foi o meu proceso persoal. Em-
pecei o proxecto sendo moi fiel aos
feitos  históricos,  á  cuestión  etno-
gráfica.  Segundo convivía coas  co-
munidades  indíxenas  comprendín
que o apego que tiña polo dato e o
feito histórico non tiña sentido. Pa-
ra conseguir unha película especial
e única debía adoptar a perspectiva
desas persoas, falar desde un punto
de vista que aínda non se utilizou.
Debiamos dar unha gran importan-
cia ao soño e á imaxinación, posto
que para eles son tan reais coma o
que nós chamamos realidade. O fil-
me  foise  contaminando  da  lóxica
amazónica, moi difícil de entender
para nós. A película constrúe unha
ponte entre a nosa lóxica e a deles.

Aquí regresa ao branco e negro da
súa ópera prima, A sombra do ca-
miñante. Como concibiu o aspecto
visual da película? 
O primeiro filme buscaba a fraxili-
dade do ser humano, expresada cun
branco e negro dominado polos tons
grises.  Nesta  ocasión  a  aproxima-
ción era  moi  diferente.  Inspireime
nas imaxes tomadas polos explora-
dores. Eran grandes placas fotográ-
ficas, case daguerrotipos, nas que o
Amazonas era totalmente diferente
ao  que  temos  en  mente.  Estaba
desprovisto de exuberancia.  Estan-
do alí, entendín que non ía ser posi-
ble representar de forma fiel a cor
da Amazonia. É unha cor con moitos
significados para os nativos, que te-
ñen 50 palabras para o que nós de-
nominanos verde. Pensei que ao re-
presentalo en branco e negro podía
activar  a  imaxinación  do  especta-
dor.  Por  tanto  a  película  presenta
unha Amazonia imaxinaria.

Como foi  a rodaxe nas selvas  do
Vaupés? Algunha anécdota?
A principal anécdota é que non hou-
bo nada que lamentar.  Foi un reto
moi grande loxisticamente, é un lu-
gar  ao  que  só  se  pode  chegar  en
avión e onde hai que traelo todo. E
logo están as inclemencias climáti-

cas:  se  a  natureza non quere  coo-
perar, unha rodaxe naufraga en mi-
nutos. Fomos onde varios habitantes
do lugar e eles indicáronnos a forma
de comportarnos coa natureza para
que estivese  ao servizo  da rodaxe.
Eu sinto que a selva é unha gran cai-
xa de resonancia de enerxías: cando
un entra nela  de maneira honesta,
as cousas dánse.

Como foi a elección dos actores?
Os indíxenas son orixinarios, non ti-
ñan ningunha formación actoral, po-
lo que foi un proceso de internalos e
facelos participar de que ía a trama.
Pensei que ía ser moito máis difícil,
pero  contan  cunha  facilidade  moi
grande:  teñen  unha  tradición  oral
moi forte, para eles a narración de
historias é moi importante, logo te-
ñen unha gran capacidade de escoi-
tar. Non é fácil  atopar actores que
saiban escoitar de verdade. Cos in-
térpretes  estranxeiros  tamén  foi
máis sinxelo do previsto. Jan encan-
toume en  Borgman. Resultou ter un
corazón  aberto  e  un  gran  espírito
aventureiro. Aprendeu as súas liñas
foneticamente e os indíxenas enten-
díano á perfección.

Algúns críticos compararon o filme
coa obra de Werner Herzog, sobre
todo Aguirre, a cólera de Deus.
A de  Herzog  é  unha  obra  que  un
aprende a mirar e a respectar, pero
ten un punto de vista exclusivamen-
te colonialista. É unha historia con-
tada desde un só lado. Nós queria-
mos contar a historia desde o outro,
é  dicir,  facer  un  contraplano.  Nas
películas  de  Herzog  os  personaxes
indíxenas  están  sempre  ao  fondo,
non teñen maior presenza, son vistos
como seres primitivos. Tiñamos ese
referente, pero quixemos ofrecer o
outro punto de vista.

Que debería esperar o público?
É unha viaxe ao corazón do Amazo-
nas, que espero que os anime a ver
o mundo con outros ollos. É un cami-
ño  para  entender  que  non  existe
unha soa concepción do ser humano,
senón que hai moitas. O diálogo en-
tre todas esas formas é unha vía vá-
lida de vivir e de estar no mundo.

Mércores 27: MUSTANG · Dir. Deniz Gamze Ergüven | Luns 2: BENJAMIN SMOKE · Dir. Jem Cohen


