
Animación
Sesión do 15 de maio de 2019                                                                                                       Funan

Funan. Francia, 2018. Cor, 84 min. Drama |  Dirección: Denis Do | Guión: Denis Do, Magali Pouzol, Elise Trinh | 
Intérpretes: Bérénice Bejo (Chou), Loius Garrel (Khuon), Colette Kieffer (Nay), Brice Montagne (Meng), Hervé Sogne 
(Virak) | Produción: Epuar, Juliette Films, Les Films d'Ici

PREMIOS
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Festival de Annecy 2018
Mellor Longametraxe

SINOPSE
a

1975, Phnom Penh. Chou leva unha 
vida tranquila ata que unha mañá a 
guerrilla dos Khmers Vermellos mer-
gulla a Cambodia no horror. A poboa-
ción é deportada aos campos e Chou 
vese  obrigada a  sufrir  cando  o  seu 
fillo de 4 anos é secuestrado. O seu 
mundo vénse abaixo pero non perde 
a esperanza.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Seica Funan está baseada na histo-
ria da súa nai, quen conseguiu es-
capar do réxime de Pol Pot.
Gustaríame puntualizar que Funan é 
unha película de ficción. Está basea-
da en feitos reais, pero non está rea-
lizada baixo un rigor histórico estri-
to.  Hai  cousas  inventadas,  porque 
queriamos  tratar  algunhas  ideas  ou 
tramas  concretas  que  só  podiamos 
facer a través da ficción. Todo o que 
ten que  ver  co  réxime dos  Khmers 
Vermellos é o máis fiel  posible aos 
documentos e os feitos, pero ao re-
visar algúns testemuños da miña nai 
deime conta de que había impreci-
sións.

Evitou un retrato caricaturesco dos 
Khmers Vermellos?
Non quería que a miña película fose 
monolítica.  Desenvolvín os persona-
xes para mostrar o que o psicólogo 
Stanley Milgram chama “tics do su-
bordinado”:  obediencia  cega ás  or-
des dos superiores, nun clima opre-
sivo,  e  tras  un  lavado  de  cerebro. 
Pero iso non quere dicir que a bon-
dade humana non persista nalgúns, a 
miúdo a través de vínculos familia-
res,  e quería exploralo a través de 
dous personaxes. Era un desafío por-
que,  ao  principio,  dábame  medo 
avogar polos Khmers Vermellos, pero 
seguín adiante.

A película é dura, pero non se ce-
ba na violencia.
Sempre se suxire, non a vemos. Na 
única  escena  explícita,  cometen 
violencia as vítimas e non o  Khmer 
Vermello, o que ten moito sentido 
para min. A vida das persoas era di-
fícil nese momento, e calquera cou-
sa pode desencadear a brutalidade.

O filme trata sobre a superviven-
cia e as relacións humanas.
Non quería  construír  a película  ao 
redor dun heroe porque iso non dei-
xaba a todos á mesma altura fronte 
ao sistema opresivo. Por iso, cando 
en raras ocasións alguén tenta algo 
é eliminado de inmediato: todas as 
tentativas  heroicas  eran  cortadas 
de  raíz.  Todo  queda  agochado:  é 
moi  difícil  expor  as  ideas  aberta-
mente. Os personaxes comunícanse 
en murmurios, percíbese a atmosfe-
ra: os Khmers Vermellos son un ini-
migo invisible.

A natureza maxestosa e omnipre-
sente ofrece un contrapunto moi 
forte ao relato.
Precisaba unha natureza viva por si 
mesma,  que  non  se  interese  pola 
actividade humana, que continúe o 
seu ciclo. Os dous mundos están di-
vididos. E cando a natureza e o ser 
humano se atopan, tocamos a espi-
ritualidade. Ao comezo da película, 
a natureza e o mundo humano en-
trecrúzanse, especialmente con So-
vanh, porque os nenos son como es-
ponxas capaces de absorber todo ao 
redor. Pero despois dun intre iso fi-
naliza: o neno entra no mundo adul-
to,  lávanlle  o cerebro.  A última e 
definitiva conexión entre a nature-
za e humanos sucede na última par-
te do filme. Supón algo case espiri-
tual cando o vento e o último sopro 
de humanidade se funden. Eu que-
ría que a finalidade da película fose 
ese intercambio, falar do poder da 
necesidade de vivir.

Viuse  Funan en  Cambodia?  Cre 
que pode axudar á sociedade cam-

bodiana no seu camiño cara á re-
conciliación?
Funan viuse en varias proxeccións en 
Cambodia, e polo que me dixeron as 
reaccións  foron  boas  en  xeral.  Ao 
non estar alí, non podo ser máis pre-
ciso. Para ser honesto, non sei se o 
filme pode ter un papel importante 
ou non. Talvez poida axudar a abrir a 
porta a este tema a algunha xente.
Hai moita diferenza entre a xeración 
de  cambodianos  que  están  fóra  do 
país e os que seguen alí. A psicoloxía 
e a cultura son diferentes. En países 
occidentais, os inmigrantes tratamos 
de volver ás nosas raíces e isto con-
dúcenos  a  enfrontarnos  ao  período 
dos  Khmers  Vermellos,  como  é  o 
meu caso. Obviamente iso non é un 
tema  importante  para  o  sistema 
educativo de Cambodia e non se co-
ñece moito,  pero por suposto é un 
deber  de  todo  país  ensinar  a  súa 
historia. 
Para nós, as ideas de reconciliación 
e memoria son moi importantes. Po-
de ser diferente a outra sociedade. 
Só quero examinalo desde o que eu 
sei, e non sei abondo, por iso con-
sidero  esta  resposta  tamén  como 
unha pregunta. A mocidade en Cam-
bodia  parece  non  estar  moi  inte-
resada e talvez estean fartos destes 
temas. Temos que marcar unha dife-
renza entre desexo e necesidade, e 
ensinar  estes  temas  é  importante, 
pero forzar a unha sociedade a gar-
dar loito non é a mellor maneira de 
desexarlles un mellor futuro.

Por  que  decidiu  titular  a  película 
cun nome tan específico?
Funan era o nome dun antigo impe-
rio que xurdiu no século VIII e estaba 
composto por unha serie de cidades-
estado  unificadas, que  comprendía 
varios países do sueste asiático como 
Cambodia e parte de Vietnam. Supu-
xo o gran momento de esplendor da 
cultura cambodiana, aínda que, pa-
radoxalmente, Funan é un nome que 
provén de China, non é unha palabra 
do idioma cambodiano.
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