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Relato autobiográfico de Ryszard Ka-
puściński  que narra  os  últimos días 
de  Angola  como colonia  portuguesa 
en 1975, e as terribles consecuencias 
desta  descolonización:  unha  guerra 
civil que arrasou a rexión até hai moi 
pouco.

ENTREVISTA AO CO-DIRECTOR 
RAÚL DE LA FUENTE

Cando e como xorde a idea de fa-
cer unha película animada sobre o 
libro Un día máis con vida?
Todo empezou xusto hai 10 anos xun-
to a Amaia Ramírez, que é produtora 
e coguionista. Estabamos en Menorca 
lendo e relendo a  Kapuściński e de-
catámonos de que tiñamos que facer 
un  filme  sobre  el.  Eliximos  Un día 
máis con vida porque é a súa obra 
preferida e  tamén  a  nosa,  e  sobre 
todo porque tiña unha estrutura moi 
próxima  ao  guión  cinematográfico, 
ademais  de  ter  poesía  e  situacións 
surrealistas. Creo que hai unha chea 
de elementos atractivos que conver-
tían  o  libro  nunha mina  de ouro  e 
imaxinamos a filmación como un do-
cumental.

Foi  complicado  pór  en  imaxes  as 
vivencias de Kapuściński?
Máis ben un pracer.  Foi un proceso 
moi laborioso, que levou moito tra-
ballo, pero creo que sempre foi  un 
pracer imaxinar o universo Kapuściń-
ski desde que empezamos a crear os 
personaxes, os debuxos, as paisaxes. 
Viaxamos  a  Angola,  coñecemos  aos 
personaxes reais, que resultaron ser 
moito máis lendarios  do que aparen-

taban no libro. Persoalmente, gocei 
moito o proceso na parte real.  Ka-
puściński escribiu  o  libro  en  1975 
pero anos despois engadiu un epílo-
go no que se preguntaba que sería 
da súa querida Angola, de Artur, Fa-
rrusco ou Luís Alberto. Sentino co-
mo  unha  apelación  directa  a  min 
como director na que debía contar-
lle o que sucedera. A película con-
verteuse nunha homenaxe aos civís, 
á xente que morre nas guerras.

Foi fácil que Farrusco e os outros 
sobreviventes  se  puxesen  a  lem-
brar aqueles feitos tan duros?
Por unha banda sentíronse moi ga-
bados de que un estranxeiro moito 
máis novo ca eles decidise contar a 
súa historia.  Repetimos todos xun-
tos a viaxe que fixeron con  Kapuś-
ciński, catro décadas despois, e es-
tiveron  encantados  en  participar. 
Tamén é certo que a Farrusco cus-
táballe bastante falar ante a cáma-
ra por cuestión de humildade, pero 
eu estaba moi seguro de que quería 
estar con eles porque no libro eran 
quen tiñan unha importancia vital.

O  filme  tamén  é  unha  reflexión 
sobre o oficio de xornalista.  Que 
destacaría  de  Kapuściński como 
reporteiro de guerra?
Creo que era un poeta con pluma, 
télex  e  cámara  de  fotos.  Luis  Al-
berto Ferreira definíao así, case co-
ma un filósofo. Creo que era un re-
porteiro de guerra excepcional, un 
dos mellores do mundo, pero ante 
todo tiña unha capacidade inmensa 
de empatizar  co outro.  Quería ser 
considerado un tradutor de culturas 
e  púxose  como  misión  nesta  vida 
dar voz a quen non a ten. Soubo re-
nunciar a unha gran exclusiva como 
anunciar a presenza de tropas cuba-
nas en Angola para salvar vidas. Di-
xo que un reporteiro debe ser im-
parcial, pero que no terreo acabas 
tomando  partido.  Máis  que  un  bo 
reporteiro, foi unha gran persoa.

Unha palabra que se repite ao lon-
go da metraxe é  confuçao (confu-
sión).  Sentíronse  algunha  vez  así 
durante o proceso de filmación?
Si, en moitas, mesmo a primeira ver-
sión  do  guión  chamábase  así.  Creo 
que en Angola a  confuçao segue vi-
xente, e mesmo expandiuse. Non hai 
máis que ver as noticias para darse 
conta  de  que  o  mundo  de  hoxe  é 
unha réplica do que sucedeu en An-
gola:  a  Guerra  Fría  entre  Estados 
Unidos e Rusia continúa en Siria; ta-
mén a  confuçao en  como os  euro-
peos recibimos aos migrantes.

Un día máis con vida fala da guerra 
cunha clara mensaxe antibelicista.
A historia  amosa a tolemia dun con-
flito  que  comeza  coa  descoloniza-
ción,  convértese nunha guerra  civil 
que se  estende 40 anos e que ao fi-
nal  se  resolve  coa  intervención  de 
forzas estranxeiras. O bando co que 
Kapuściński empatizou  máis  conse-
guiu gañar a contenda, pero non se 
logrou o obxectivo final de conseguir 
un país cunha sociedade igualitaria e 
libre.  Todo  ese  sangue  derramado 
non serviu para construír unha socie-
dade nova. A película, en boca dos 
seus protagonistas, cóntao así.

Que sensación persoal lle quedou? 
Cre que a Kapuściński lle gustaría?
Á súa viúva gustoulle moito e na es-
trea mundial en Cannes díxome que 
a el lle gustaría tamén, que vira os 
seus acenos e o seu pensamento re-
flectidos na historia. Tamén os per-
sonaxes reais emocionáronse na pre-
estrea en Lisboa e déronme as gra-
zas. Se hai algo que aprendín de to-
do este proceso é que a túa profe-
sión é importante e débeste a ela, 
pero hai veces nas que os teus va-
lores como ser humano están por ri-
ba  do  profesional  e  neste  caso  el 
rompeu  as  regras  e  códigos  deon-
tolóxicos do xornalismo para tomar 
partido e tentar salvar vidas. Esa é a 
gran mensaxe desta película.
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