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Cando  o  goberno  de  Indonesia  foi 
derrocado  polo  exército  en  1965, 
máis  dun  millón  de  persoas  foron 
asasinadas  en  menos  dun  ano.  En 
The Act of Killing, os responsables 
acceden a contar as súas historias 
sobre as matanzas, pero non baixo 
o formato documental; eles queren 
ser estrelas do cinema de gángste-
res e os musicais. Eles escriben os 
guións, e interprétanse a si mesmos 
e ás súas vítimas.

NOTAS DO DIRECTOR

Comezos
En febreiro de 2004, filmei a un an-
tigo xefe de escuadrón da morte fa-
cendo unha demostración sobre co-
mo, en menos de tres meses, el e 
os seus colegas masacraron a 10500 
supostos comunistas en Sumatra Se-
tentrional. Cando terminou a expli-
cación, pediulle ao meu técnico de 
son que nos fixese algunhas fotos na 
beira do río. Sorriu amplamente, le-
vantou os polgares nunha foto e fi-
xo un signo de vitoria na seguinte. 

Dous meses despois, saíron nas no-
ticias outras fotos, esta vez de sol-
dados  norteamericanos  sorrindo  e 
levantando os polgares mentres tor-
turaban e humillaban a prisioneiros 
iraquís.  O  máis  inquietante  desas 
imaxes non é a violencia que retra-
tan, senón o que nos suxiren sobre 
como  os  participantes  querían  ser 
vistos e lembrados.

Estas fotografías non revelan tanto 
a  situación  física  do abuso,  senón 
máis ben as probas forenses da fan-
tasía que rodeaba á persecución. Eu 
seguía pensando neles cando un ano 
despois coñecín a Anwar Congo e os 
xefes do movemento paramilitar da 
Mocidade Pancasila de Indonesia. 

Asasinos fachendosos 
Os  asasinos  estaban  máis  que  dis-
postos a axudarnos e, cando os fil-
mamos fachendeando sobre os seus 
crimes  contra  a  humanidade,  non 
atopamos ningunha oposición. Abrí-
ronsenos todas as portas. A policía 
local ofrecíase a escoltarnos ás zo-
nas das masacres, saudando ou fa-
lando cos asasinos entre bromas. Os 
oficiais  mesmo ordenaban aos  sol-
dados que mantivesen aos curiosos 
afastados evitar problemas de son.
a 
Esta estraña situación fixo que me 
cuestionase o que supón vivir e ser 
gobernado por un réxime cuxo po-
der descansa sobre o asasinato en 
masa e o seu posterior alardeo pú-
blico,  e como iso intimida aos so-
breviventes e os fai gardar silencio.

Aproveitando o momento 
Entón vin a oportunidade: de dar-
lles aos responsables os medios pa-
ra  dramatizar  os  seus  recordos  do 
xenocidio,  probablemente  quere-
rían  glorificalo  aínda  máis,  trans-
formalo  nunha  “simpática  película 
familiar”, en palabras de Anwar. Eu 
prevín que os resultados do proceso 
servirían para sacar á luz o arraiga-
das que estaban a impunidade e a 
ausencia de resolución.
a 
Ademais,  Anwar  e  os  seus  amigos 
construíran un réxime que aterrori-
zaba ás súas vítimas e a eles tratá-
baos como heroes, e decateime de 
que o proceso da rodaxe responde-
ría moitas cuestións sobre a nature-
za de tal réxime. Cuestións que pa-
recen secundarias, pero que de fei-
to son inseparables. Como crían An-
war e os seus amigos que os vía a 
xente? Como querían que os visen? 
Como se  vían  a  si  mesmos?  Como 
vían ás súas vítimas? Como revelaba 
a  forma en que eles  crían  que os 
vían  os  demais,  o  que eles  fanta-
seaban sobre o mundo en que vivían 
e a cultura que construíran?

A técnica  cinematográfica  de  The 
Act of Killing elaborouse para res-
ponder a estas cuestións. Enténdese

como unha técnica de investigación 
refinada que nos axuda a compren-
der non só o que vemos, senón ta-
mén como o vemos e como o ima-
xinamos.  A  película  pode  descri-
birse como un documental da ima-
xinación. Estas cuestións son de vi-
tal importancia para comprender os 
procesos mentais mediante os cales 
os  seres  humanos  se  acosan entre 
si, e como despois constrúen e vi-
ven en sociedades fundadas nunha 
violencia sistemática e prolongada. 

Non hai resolución fácil. O asasina-
to dun millón de persoas está inevi-
tablemente  cargado  de  complexi-
dade  e  contradicións.  Máis  aínda 
cando os asasinos se mantiveron no 
poder,  cando  non  houbo  intención 
de facer xustiza e cando a historia, 
até agora, só se usou para intimidar 
aos  sobreviventes.  Buscar  a  com-
prensión de tal situación, intervin-
do nela e documentándoa, só pode 
ser escabroso e confuso. 

A loita continúa 
Desenvolvín unha técnica de rodaxe 
coa que tentei comprender por que 
a  extrema  violencia,  que  moitos 
consideramos impensable, non só é 
posible, senón que se exerce a co-
tío.  Tentei  comprender  o  baleiro 
ético que fai posible que os respon-
sables do xenocidio sexan homena-
xeados na televisión pública. Algúns 
espectadores poden desexar un pe-
che formal da película,  unha loita 
eficaz pola xustiza que teña como 
resultado cambios no poder, nos tri-
bunais  de dereitos humanos,  com-
pensacións e desculpas oficiais. Un 
filme por si só non pode levar tales 
cambios, pero o desexo dos mesmos 
foi, sen dúbida, tamén parte da no-
sa inspiración. Así mesmo tentamos 
botar  luz  sobre  un  dos  capítulos 
máis escuros da historia humana, e 
expresar os custos reais da ceguei-
ra, o oportunismo e a incapacidade 
para controlar a cobiza e a ansia de 
poder nunha sociedade mundial. Es-
ta non é unha historia sobre Indo-
nesia, senón sobre todos nós. 
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