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SINOPSE

Finais do século XVII. Don Diego de
Zama é un funcionario da coroa es-
pañola enviado a Asunción para cu-
brir un posto burocrático que espera
a súa transferencia a Bos Aires en re-
coñecemento aos seus méritos. Pero
nos anos de paciente espera pérdeo
todo, mesmo o seu nome. Cando to-
do parece perdido, Zama decide su-
marse  a  un  grupo  de  soldados  en
busca  e  captura  dun  perigoso  ban-
dido.

NOTAS DA DIRECTORA

Desexo ir cara ao pasado coa mesma
irreverencia que imos cara ao futu-
ro. Non tentar documentar utensilios
e feitos históricos, porque nada hai
en  Zama de pretensión historicista.
Máis  ben  mergullarnos  nun  mundo
que aínda é vasto en animais, plan-
tas,  e homes pintarraxados,  apenas
comprensibles.  Un  mundo  que  foi
arrasado  antes  de  ser  coñecido,  e
por tanto permanece no delirio.

O pasado do noso continente é bo-
rroso,  confuso.  Fixémolo  así  para
non pensar na propiedade da terra,
no  refugallo  no  que  se  fundan  os
abismos latinoamericanos e que en-
redan  os  nosos  intentos  de  identi-
dade. Apenas nos asomamos ao pasa-
do, avergoñámonos. 

Zama mergúllanos no tempo dos ho-
mes  que  van  morrer,  nesta  curta
existencia  que  nos  foi  dada  e  que
percorremos ansiosos de amor, atro-
pelando  o  que  poderiamos  amar,
aprazando  o  sentido  da  vida  para
máis adiante, coma se o día que im-
porta non fose este senón outro que
aínda non chegou. Pero ese mundo
que  parece  empeñado  en  destruír-
nos, convértese tamén en salvación:
cando nos preguntan se queremos vi-
vir máis, sempre contestamos que si.

 ENTREVISTA Á DIRECTORA

Por que decidiu adaptar a novela
de Di Benedetto?
Pasei  un  ano  e  medio  traballando
como unha tola nun guión que ao fi-
nal  tiven  que  meter  nun  caixón,
porque non dispoño dos dereitos do
cómic no que se basea. Para esque-
cer  ese  revés  embarqueime nunha
estraña viaxe fluvial, durante a que
lin o libro. No fondo Zama é a histo-
ria dun home que está atrapado es-
perando algo,  un premio polo que
fixo,  e eu entón sentíame exacta-
mente  igual;  esperaba  ser  recom-
pensada por ese guión que escribira
e  non  ía  poder  rodar.  Supoño  que
por  iso  me  impactou  tanto  a  súa
lectura.
Un  dos  denominadores  comúns  en
países  de  economía  non  moi  de-
senvolvida como Arxentina é que é
moi  difícil  facer  proxectos  ambi-
ciosos como, por exemplo, películas
de época que requiran unha recrea-
ción, porque é moi caro.  Iso é un
problema que fai que non podamos
investigar moito no noso pasado pa-
ra armar narracións sobre el. Eu ti-
ña moito interese en facer unha re-
presentación do pasado que non fo-
se coincidente coa forma na que se
conta a historia en América. A no-
vela, en concreto, é moi particular,
porque sucede no pasado pero ten
un conflito moi moderno, á vez que
está desprovista dunha gran preocu-
pación histórica.

A priori, parece un cambio de re-
xistro, pois as súas obras anterio-
res son máis intimistas.
Nese punto si é diferente, pero non
é un cambio tan grande. Na forma
na que as filmo parécense. Séguen-
me  interesando  certos  problemas
culturais de Sudamérica, todo o que
significa a preservación do pasado,
parece ser un luxo doutros países.

Zama é a encarnación mesma do
colonialismo. 
O  colonialismo  e  o  seu  discurso
triunfalista, si. Os que están no po-
der son quen escriben a Historia, e
por tanto é moi difícil coñecer nada
dela  que non pase  pola mirada  do

home branco do século XVI. Iso sig-
nifica que a historia das colonias non
é máis que unha mentira, un relato
que se mandou para xustificar unha
sucesión  de  crimes  e  saqueos.  Por
iso, para min era importante ofrecer
unha  versión  da  Historia  que  esti-
vese á marxe do relato oficial, que é
pura falacia.

A rodaxe foi moi desafiante?
Durou dous meses.  Foi difícil,  pero
tamén  moi  divertida.  Tivemos  que
rodar con animais e dificultades (au-
ga, barro, choiva, frío, calor...). Os
actores que participaron foron incri-
bles,  porque  tiveron  que  aguantar
todas  esas  cousas.  É  unha  película
que ten lugar na fronteira, e necesi-
taba  unha  mestura  de  xentes,  por
iso hai un grupo tan heterodoxo de
actores, americanos, españois, etc.

Por que hai unha ausencia case to-
tal de violencia na película? 
Por motivos morais. No guión incluín
unha escena de violación, pero logo
decidín non filmala. Non me apete-
cía  facelo.  Actualmente,  unha  mu-
ller é violada ou asasinada cada 20
horas en Arxentina, e creo que unha
cifra así obrigame a exporme certas
cousas.  Cheguei  a  convencerme de
que un artista que inclúe racismo ou
violencia nas súas películas podería
estar  a  promover  os comportamen-
tos que trata de denunciar.

Levaba nove anos sen rodar. Dema-
siado tempo? 
O necesario.  Existe  esta  noción  de
que  os  directores  deben  rodar  sen
parar, e non estou de acordo. Eu non
teño nin moito que dicir nin moitas
ganas  de  traballar.  Vivimos  nunha
época na que producimos en exceso;
intento non lanzar lixo sen parar.

Zama tivo  unha  acollida  extraor-
dinaria. Séntese reivindicada? 
A ninguén lle amarga un doce. Pero
trato de manterme impermeable ao
que digan de min, mesmo se é bo.
Para min o proceso de facer cinema
é  tan  vital  que  condicionarme  a
unha mirada externa implicaría ir en
contra de min mesma dunha forma
moi daniña. O día que queira supedi-
tarme a outro, casarei.
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