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Ao facer unha entrega, o mensaxeiro
Jong-su atópase por casualidade con
Hae-mi, unha moza que vivía na súa
veciñanza. A rapaza pídelle que coi-
de ao seu gato durante unha viaxe a
África.  Ao  seu  regreso,  Haemi  pre-
séntalle a Ben, un mozo misterioso e
con diñeiro que coñeceu alí. Un día,
Ben  revela  a  Jongsu  un  pasatempo
moi estraño...

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Burning é o seu primeiro filme en 8
anos. Por que pasou tanto tempo?
Supoño que me estou volvendo vello
e xa non confío en min mesmo nin no
meu criterio como adoitaba. Despois
de  Poesía,  desenvolvín  moitos  pro-
xectos  pero  nunca  estiven  do  todo
convencido de se era realmente pre-
ciso incorporalos a toda a masa de
películas  que  xa  existe  no  mundo.
Acabei  atopando  esa  convicción  no
relato de Haruki Murakami no que se
basea  Burning. Ao final, moitos dos
ingredientes temáticos que contén a
película  proceden  deses  proxectos
que non frutificaron.

Un deses ingredientes será a ira si-
lenciosa  que  en  Burning abonda.
Considérase un home anoxado?
Anoxado e enganado. Antes, un sabía
a favor ou en contra de que pelexar.
Loitabamos contra a ditadura militar,
ou por conseguirmos mellores condi-
cións de traballo.  A vida era  difícil
pero había esperanza en que as cou-
sas  ían  mellorar.  Hoxe  a  xente  xa
non pelexa; sabemos que o sistema
non funciona, pero aínda así esten-
deuse a percepción de que o proble-
ma vén de nós mesmos. Iso xera un
terrible  sentimento  de  impotencia.
Estamos cheos de ira, e o peor é que
non  sabemos  por que.  Esa é a emo-

ción que queima a Jong-su.

Esta é a segunda adaptación dun
traballo  preexistente  doutro  au-
tor. Que foi o que máis lle intere-
sou do conto de Murakami?
A razón central pola cal elixín esta
historia  radica  no  feito  de que,  a
pesar de ser moi breve, o texto de
Murakami posúe dúas tramas cheas
de suspense que, á hora de ser tras-
ladadas ao medio cinematográfico,
permitíronme  desenvolver  outras
preguntas  ligadas  ao  destino  dos
personaxes, pero tamén relativas á
esencia mesma do cinema.

Diría  que  o  aspirante  a  escritor
funciona como o seu alter ego?
Sen dúbida. Cando es un escritor en
cernes buscas o significado do mun-
do. Eu xa son vello, escribín novelas
e dirixín películas, pero sigo tendo
a esperanza de cambiar o mundo co
meu traballo.

Nese sentido, cre que o cinema é
un instrumento máis útil que a li-
teratura? 
Si, a pesar de que a actitude dos es-
pectadores cambiase moito. Os mo-
zos, que son o público maioritario,
queren recibir a maior cantidade de
información posible de forma inme-
diata.  Necesitan  sacudidas  eléctri-
cas para captar a súa atención. O
cinema converteuse nun produto de
consumo e a discusión ao redor das
películas  está  a  debilitarse,  pero
segue sendo un medio con gran po-
der para  que o  autor conecte coa
súa sociedade.

Deseñou  entón  Burning como  un
thriller para exporlle dilemas polí-
ticos e sociais ao público novo?
Si,  en  moitos  sentidos  é  un  filme
comercial, que aspira a facer que o
espectador goce de pensar; dá igual
que a vexa atraido polo seu elenco
ou polo suspense que o tráiler pro-
mete, o  importante  é que despois
se faga preguntas e mire de forma
distinta ao mundo  que o rodea. Pe-

ro, doutra banda, é obvio que  Bur-
ning vai á contra do mainstream de
varias maneiras.

Refírese á negativa do filme a dar
ao espectador todas as respostas?
En efecto. A maioría das películas, e
entre  elas  as  de  superheroes,  pro-
porcionan mensaxes poderosas e tan
absolutas que son irrefutables, pero
non  achegan  ao  público  máis  nada
que  entretemento.  Eu  resístome  a
dicirlle  ao  espectador  o  que  debe
pensar.  Tamén  sinto  que  cada  vez
máis o cinema comercial  ofrece ao
público a promesa da inmersión, da
experiencia en primeira persoa. Gra-
zas a un filme coma  Dunkerque po-
demos vivir a guerra como se real-
mente estivésemos alí. É unha retó-
rica  visual  e  narrativa  modelada  a
través dos videoxogos, e que o auxe
da  realidade  virtual  popularizará
aínda máis. Pero para que o especta-
dor cuestione o que ve, é necesario
situalo a certa distancia.
Eu  prefiro  facer  moitas  preguntas
pero non necesariamente responde-
las. Gústame guiar á audiencia, que
poida seguir a historia, e que as pre-
guntas xurdan nos espectadores sen
ofrecerlles unha resposta definitiva.
Que ocorre na sociedade? Que é to-
da esa ira, esa frustración dos mozos
fronte  aos  maiores?  E,  finalmente,
que é o cinema?
A natureza esencial do cinema radi-
ca en amosarlle ao espectador o que
un desexa dicirlle. O espectador de-
be aceptar todas esas ideas de for-
ma pasiva, recibir a película tal cal
lle  é entregada.  Pero creo que hai
outra función do cinema, que é non
só ver o que se mostra senón o que
non se pode ver. Facer que o espec-
tador  imaxine  todo  iso  que  non  é
evidente de forma explícita. Iso é o
que o cinema ten en común coa poe-
sía. Persoalmente, non me gusta dei-
xar  espazos  baleiros  na  pantalla.
Prefiro xerar sensacións, sacudir ao
espectador para que este poida ter
sentimentos diversos.

A programación regular do Cineclube regresará despois de Semana Santa


