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O silencio doutros revela a loita si-
lenciada das vítimas de Franco, que
continúan  buscando  xustiza  até  os
nosos días. Despois de décadas de si-
lencio,  a  sociedade  española  soubo
que centos de nenos foron roubados
antes e durante a ditadura. Pero non
só iso, xa que o filme abarca tortu-
ras, execucións extraxudiciais, o te-
ma de fosas comúns, e todo un pro-
ceso xudicial internacional. A través
das  súas  historias  pódese  chegar  a
coñecer a loita dun país que quere
reconciliarse co seu pasado.

ENTREVISTA Á DIRECTORA

Este documental  parece unha boa
película política. Ten o tempo, rit-
mo e montaxe dun thriller.
Era moi importante que o documen-
tal  funcionase  como película.  Que-
riamos  chegar  a  máis  xente  que  a
que  ve  documentais.  Tamén  debía
funcionar  a  nivel  emocional,  que o
público  vivise  esa  experiencia.  Foi
un  luxo  estar  6  anos  cos  protago-
nistas.

Financiar isto non debeu ser fácil.
Non, foi moi difícil. No persoal son 7
anos  dedicados  en  corpo  e  alma  e
non fixemos outra cousa. Eu levaba a
cámara e o meu marido facía o son.

E levaban o traballo a casa, o que
non é nada recomendable.
O reto era como pechar a porta do
despacho a unha hora determinada.
Tocábanos  entregarnos.  Unha  vez
que empezas a gravar unha cousa así
non podes deixalo, hai un gran com-
promiso coa historia cos personaxes.

Houbo algún momento de fraqueza,
de dicir “non podo máis”?

Houbo momentos de non poder pa-
gar o piso, pero non podías permi-
tirche o luxo de abandonar a toda
esta xente. Démonos conta de que
a película era moito máis grande ca
todos nós.

Todo empeza en 2010 co tema dos
nenos roubados.
Si, cando tivemos á nosa nena em-
pezou a saír o tema dos bebés rou-
bados. Estabamos moi sensibilizados
e pensamos en facer un documental
sobre  iso.  Empezamos a gravar en
2011 e en 2012 viñémonos a España
porque  nos  decatamos  de  que  ti-
ñamos  que  facelo  desde  aquí.  Ao
chegar  atopámonos  coa  “querela
arxentina” e aí vimos que podiamos
contalo todo non en pasado, senón
en presente.

Sería duro ver se morrer durante a
produción  ás  testemuñas,  como
esa anciá que busca recuperar os
restos da súa nai, tirados á beira
dunha estrada. Cantos anos tiña?
84, tivera unha vida moi dura. Hai
moita xente que vai morrendo, pero
outra xente toma o testemuño e iso
é algo que se mostra na película.

Por que a ficción española non en-
trou no horror do que fala O si-
lencio doutros? 
Durante un tempo houbo unha ava-
lancha de películas da Guerra Civil
que seguía o esquema dos dous ban-
dos, equiparados. Xerou un cansazo
xeral, cando estabamos a rodar ha-
bía xente que nos dicía “Outra de
memoria  histórica!”.  É  tremendo.
En  ficción  lembro  O  labirinto  do
fauno, no momento no que un tipo
pisa o cranio doutro tiven que irme
ao baño. Nun instante vin o que foi
o fascismo, entendín algo que non
entendera. A dor que sofre a xente
ao ver a nosa película ten que ver
con iso. 

O filme debería verse nas escolas,
para que se saiba que vivimos nun
país que ten máis de 100.000 per-

soas enterradas en cunetas.
E non hai un número oficial de desa-
parecidos. O documental é didáctico
porque ensina moito, pero primeiro
chega ao corazón. E cremos que fun-
ciona para  moitos  públicos,  para  o
que quere  saber  máis  e  para  o  de
“temos que esquecer”.

No documental  o  PP non sae  moi
ben  parado.  Sae  Aznar  e  o  seu
“non remover os ósos”, Rajoy con-
testando á galega, Esperanza Agui-
rre votando en contra de cambiar
rúas  de  golpistas,  ese  momento
demoledor no que o goberno do PP
ameaza con romper relacións con
Arxentina...
Eles están moi orgullosos do que din.
Non facemos mofa algunha de ningu-
nha das súas declaracións, as vítimas
enfróntanse  á  súa  oposición.  Tam-
pouco nos esquecemos da Casa Real,
que se situou. E falta máis PSOE no
documental.  O PSOE ten que facer
un debate interno sobre este tema e
hai que aproveitar o cambio político
e cultural. A película pode ser unha
ferramenta para ese debate.

Cando entra Almodóvar no proxec-
to? Coa película xa montada?
Estabamos a montar e sabiamos que
en El Deseo tiñan moito interese por
este tema. Axudáronnos a conseguir
máis  financiamento.  Tiñamos  450
horas de material por montar e tar-
damos ano e medio.

O cartel resume moi ben un país no
que aínda hai tipos que se erguen
pola mañá, collen unha escopeta e
disparan a unha estatua que home-
naxea a xente asasinada a sangue
frío.
A pregunta da película é: tras máis
de 40 anos de democracia, como li-
damos con isto? Xulgamos o presen-
te. Que facemos hoxe? Os mozos que
viron a película no estranxeiro, exi-
liados  económicos,  dinnos  que  lles
arrebataron a súa historia. Reaccio-
nan moi encabuxados, emocionados.
Mira, emociónome eu tamén.
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