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Paula  presencia  o  asasinato  do  seu
pai, un profesor da Universidade de
Medellín.  Desde  a  distancia,  logra
ver ao asasino mentres se afasta en
motocicleta. Ao ver que as autorida-
des  non fan ningún esforzo por re-
solver o caso, a moza e a súa familia
vense  obrigados  a  actuar  pola  súa
conta.  Dous  meses  despois  do  asa-
sinato,  Paula  crúzase  con  Jesús,  o
mozo que cometeu o crime,  o  que
provocará unha loita interna entre a
súa moralidade e o desexo de querer
vingar a morte do seu pai. 

ENTREVISTA Á DIRECTORA

Matar a Jesús nace a partir dunha
historia persoal, non si?
Gústame deixar en claro que non é
real. Nace da recompilación dos pen-
samentos  e  das  sensacións  de  dor
tras o asasinato do meu pai en 2002.
Ao contrario do filme, eu non estaba
canda a el, eu non vin ao sicario.

E como pasou de aí á película?
Fun vivir a Australia, en parte, por-
que xa non aturaba estar en Mede-
llín. Dous anos despois, mentres es-
tudaba  Cinema,  soñei  que  estaba
nun miradoiro da miña cidade e un
mozo  da  miña  idade  sentaba  onda
min;  empezamos  a  conversar  e  de
súpeto  dime:  “Chámome  Jesús,  eu
matei ao teu pai”. Despois do soño,
e por primeira vez en dous anos, ér-
gome e escribo 50 páxinas de golpe
nas que describo a Jesús, uns textos
moi  íntimos.  Vin  que  aí  tiña  unha
historia potente.

O filme é unha crítica á xustiza en
Colombia.
O sistema xudicial colapsou porque a
nosa violencia é incontrolable.  Nese

proceso  de  deterioración  volveuse
un aparato moi indolente, sen em-
patía coas vítimas. Cando che ma-
tan a alguén, non só está a dor, se-
nón toda unha sociedade que tamén
te xulga e pensa que algo faría. Así
un empeza a cargar certa soidade e
vergoña.

Medellín é o terceiro protagonista
da película.
Eu  son  unha  eterna  namorada  de
Medellín,  a miña fonte de inspira-
ción sempre. É unha cidade con de-
masiados  contrastes:  a  súa  beleza
son  os  seres  humanos,  á  vez  pre-
ciosos e violentos, o que vexo como
unha gran traxedia. Eu sinto que a
violencia  nos  uniu  tanto  cultural-
mente en Colombia  que lle temos
moito  medo  a  desfacernos  dela,
porque iso significaría reinventarnos
como cultura.

A súa película é un manifesto polo
perdón e a reconciliación?
Non me gusta falar  do sentimento
do  perdón  porque  me  parece  que
está moi ligado ao católico. Eu pro-
curo  falar  de  resistencia,  de  non
perpetuar  a  vinganza:  nun  Estado
fallido no que non hai xustiza, caer
na  vinganza  é  moi  fácil.  O  gran
triunfo como país sería resistirse a
iso e parar de matarnos.

Tamén podería ter sido unha his-
toria de amor.
De non ser pola sociedade que lles
tocou, os protagonistas poderían ser
amigos ou amantes, pero a socieda-
de  volveunos  inimigos.  Encántame
que  se  coñezan  nunha  rumba:  en
Medellín vítimas e verdugos imos de
festa aos mesmos lugares.

Como foi traballar con Alonso To-
rres, sendo o guión tan persoal?
Estou en débeda con el.  Para min
era moi difícil separar a ficción da
realidade e el tiña moita máis can-
cha escribindo. Entendémonos ben,
el pasara por unha dor similar, ta-
mén lle mataron a un ser querido. 

Que significou, a nivel persoal, es-
cribir esta película?
Foi unha catarse. A película é unha
carta de amor coa que puiden ren-
der homenaxe ao meu pai. Eu pui-
den contar unha historia que huma-
niza a un sicario grazas á educación
humanista que el me deu. 

A película está interpretada por ac-
tores  non  profesionais.  Como  foi
esa procura?
Foi unha procura moi longa. Ao final
foi xente que abordamos pola rúa e
que  nunca  imaxinaron  que  farían
unha película. Para Paula precisaba
unha moza con carácter e sensibili-
dade, e esa é Natasha. Vina no Mu-
seo Moderno e chamoume a atención
o seu look, lembroume un pouco o
que  eu era  con  esa  idade.  Díxome
que  non  lle  interesaba,  pero  logo
púidena convencer. A Giovanny viuno
un  asistente  de  casting  no  Parque
Bolívar e abordouno; el puxo moita
resistencia  pero  logo  dixo  que  si,
aínda que deu o nome que non era.
El  é  un pintor  de  coches  e  motos.
Ambos  están  impresionantes,  sen
eles non habería película.

Cal foi a reacción do público?
Foron  poucos  os  colombianos  que
puideron ver a película. No festival
de  San  Sebastián,  unha  muller  co-
lombiana tomou o micro e expresou
a súa indignación. Ela non entendía
por que falabamos de violencia se en
Colombia había tantas cousas boni-
tas. A min non me dá temor falar do
noso  contexto,  creo  que  debemos
recoñecelo e falar do que nos pasou
para que non se repita. 

Matar  a  Jesús  é  moi  pertinente
coa conxuntura que vive o país.  
Foi incrible como se deu todo. Can-
do  empecei  o  proxecto  non  imaxi-
naba que algún día o goberno ía sen-
tar dialogar coas FARC. A preprodu-
ción comezou o día que o 'Non' ga-
ñou o referendo. Aí, o filme adquiriu
un novo significado. Tiñamos que fa-
celo fose como fose.
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