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Trala  morte  dunha  gran  señora,  a 
súa  criada  de  Cabo  Verde  e  unha 
veciña  entregada  a  causas  sociais 
descobren  un  episodio  do  seu 
pasado:  unha  historia  de  amor, 
crime e aventuras en África.
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Esta película ten moitas historias: 
colonialismo,  amor,  relixión...  Se 
houbese  que  elixir  un  tema 
principal, cal sería?
Non me gustan os temas centrais... 
O inicio da historia foi algo que me 
contou  un  familiar.  Unha  señora 
anciá estaba a volverse tola porque 
cría  que  a  súa  criada  se  estaba 
metendo  demasiado  na  súa  vida. 
Non parece a trama dunha novela, 
nin o tipo de historia sobre a que 
facer unha película, é moi común. 
Ese  era  precisamente  o  ton  que 
quería  que  tivese.  (...)  Non  me 
parece  interesante  facer  filmes 
racionalmente,  creando  escenas 
para poder mostrar as ideas.  Creo 
que  as  películas  deben  ser  moito 
máis orgánicas na súa estrutura.

En  Tabú xoga  apréciase  unha 
idealización  do  exotismo,  pero 
doutra  banda critícase o colonia-
lismo. Por que o contraste?
O colonialismo e o exotismo poden 
coexistir.  Non  creo  que  haxa  que 
pór  exemplos  ou  tentar  demostrar 
que o colonialismo é malo. Mentres 
traballaba  no  filme,  coñecín  a 
unhas persoas que tiñan unha banda 
en  Mozambique.  Dixéronme  que 
tiñan un vínculo moi forte coa súa 
terra.  Desde  o  punto  de  vista 
político tiñamos moitas diferenzas, 
pero a súa descrición sobre o que 
tiveron  que  soportar  provocou  en 
min  unha  reacción  emotiva  moi 
forte.  E  esa  reacción  é  algo  que

podes sentir independentemente de 
onde sexas ou que sistema político 
coñeciches. Ademais,  creo que hai 
cousas  especialmente  relacionadas 
coa  mocidade.  E  esa  é  unha  das 
explicacións da estrutura do filme. 
É sobre a vellez, pero tamén sobre 
a  mocidade.  É  sobre  a  soidade 
como contrario do amor... Como en 
gran  parte  do  cinema  mudo,  e 
Murnau  non  é  unha  excepción,  no 
meu filme establécese un contraste 
neto,  unha  dicotomía,  entre  o 
"paraíso"  e  o  "paraíso  perdido".  É 
algo que quería facer.  Na segunda 
parte, hai unha historia de amor e 
unha historia do seu tempo. Dunha 
maneira implícita, podes criticar a 
sociedade daquel tempo e o réxime 
colonial.  O  embarazo  é  o  símbolo 
dunha bomba demográfica a piques 
de explotar. Hai cousas que están a 
piques  de  suceder,  que  pasan  por 
distintas  fases  até  chegar  á  súa 
conclusión  natural.  Pódese  dicir  o 
mesmo  do  colonialismo.  E  da 
historia  de  amor  entre  dúas 
persoas, condenada ao fracaso...

Como traballou cos actores?
Traballei cos actores dunha maneira 
distinta  na primeira  e  na  segunda 
parte. Na primeira tiñamos un guión 
e  ensaiamos  durante  meses.  Na 
segunda  fixemos  algo  que  me 
parecía moi divertido: tirar o guión 
ao lixo. Teño que agradecerllo aos 
actores porque foi unha tarefa moi 
desagradecida.  Tiñan  unha  idea 
xeral  da  historia  pero  non  sabían 
exactamente  que  tiñan  que  facer. 
Foi  precisa  moita  confianza  e 
dedicación pola súa banda.
Na rodaxe en Mozambique sabiamos 
que a historia iría do punto A ao D, 
pasando  obrigatoriamente por  B  e 
C. Non tiñamos moitas certezas, nin 
sabiamos que escenas tería o filme. 
Improvisamos sabendo que tiñamos 
a montaxe para reescribir o guión a 
través  do  recurso  da  voz  off  de 
Ventura. A edición foi unha mestura 
de montaxe con escritura do guión, 
na que traballaron moito comigo o 
montador e a guionista.

Tabú recupera  o  cinema  clásico, 
pero  non o fai  con ironía,  senón 
reinventando  as  súas  formas. 
Como pensou nesta homenaxe? 
Nos meus filmes trato de recuperar 
algo  que  está  perdido:  a  nosa 
crenza na ficción como espectado-
res.  Esa  crenza  perdeuse  porque 
existen  100  anos  de  historia  do 
cine; é difícil manter a inocencia. E 
tamén  porque  a  nosa  disposición 
para  crer  nos  personaxes,  nas 
historias  e  nas  imaxes  é  menor  a 
medida  que  crecemos  e  que  a 
infancia se transforma nun recordo 
afastado.  Quero  restablecer  ese 
pacto individual de crenza entre o 
espectador  e  a  mentira  chamada 
ficción.  Estou  moi  afastado  do 
cinema  realista  que  é  dominante 
hoxe  en  día;  prefiro  asumir  a 
mentira  e  traballar  ata  que  o 
espectador poida crer nela emocio-
nalmente,  mesmo  sabendo  que  se 
trata dunha mentira.

Que rol ocupa o espectador á hora 
de  pensar  unha  película?  Pensa 
nun espectador modelo?
Hai un espectador modelo: son eu. 
Se  fixese  unha  película  para  un 
espectador  abstracto,  ou  mesmo 
para  un  espectador  concreto  que 
non fose eu, creo que estaría a me 
traizoar.  Interésame a  maneira  en 
que os  espectadores  participan no 
proceso  dun  filme.  Unha  historia 
que  está  a  ser  contada,  simulta-
neamente  está  a  ser  reformulada 
pola  xente  que  a  mira.  Neste 
sentido cada película é virtual, pois 
soamente  existe  na  experiencia 
individual  de  quen  a  está  vendo. 
Talvez  isto  sexa  un  pouco  o  que 
pasa  coa  segunda  parte.  Se  cadra 
non  é  Ventura  quen  está  a  falar, 
talvez  sexan  Pilar  e  Santa  quen 
inventan esa historia.  Quizais  sexa 
unha mestura de ambas as cousas.
Cal  é a diferenza entre lembrar a 
verdade e ficcionar as cousas? Para 
min non está  claro. Creo que cando 
alguén recorda cousas pasadas está 
sempre inventando historias, aínda 
que non sexa consciente.
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