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SINOPSE
a

Baseada nunha historia real que ex-
plica a orixe do narcotráfico en Co-
lombia,  a  película  sitúase  nos  anos 
70 cando a mocidade norteamerica-
na abraza a cultura hippie e con ela 
a  marihuana.  Isto  provoca  que  os 
agricultores da zona se convertan en 
“empresarios” a un ritmo veloz. No 
deserto de Guajira, unha familia in-
díxena wayuu vese obrigada a asumir 
un papel de liderado nesta nova em-
presa.  A riqueza  e  o  poder  combí-
nanse  cunha  guerra  fratricida  que 
porá en grave perigo á súa familia, 
ás súas vidas e ás súas tradicións an-
cestrais.

NOTAS DA CO-DIRECTORA

En Colombia fixéronse poucas pelícu-
las ao redor do tema do narcotráfico 
(Sumas y restas,  Perro come perro, 
El cartel de los sapos,  Sin tetas no 
hay paraíso,  El rey,  Rosario Tijeras, 
El arriero) e aínda así, hai frases re-
correntes  entre  diferentes  audien-
cias nacionais e internacionais sobre 
o  cinema colombiano como:  “outra 
película de narcos?”, “outra vez fa-
lando do mesmo?”.  Duns  anos  para 
acá,  dábame  voltas  no  maxín  por 
que pasara isto co cine colombiano 
cando doutra banda grandes clásicos 
do  cinema  (polo  menos  as  miñas 
películas  preferidas)  pertencen  ao 
xénero de gánsteres. Filmes coma a 
saga  d'O  padriño,  Un  dos  nosos, 
Malas rúas,  Os Intocables  ou Había 
unha vez en América, entre moitas 
outras, abordan estes temas e nunca 
escoitara ningún tipo de censura ca-
ra a eles.

Despois de percorrer a rexión norte 
de Colombia en 2007 e 2008, men-
tres  faciamos  a  nosa  película  As 
viaxes do vento, escoitamos moitas 
historias  sobre  a “bonanza marim-
bera”  e  coñecemos  os  códigos  de 
comportamento dos guajiros, os wa-
yuus, culturas nas que se comercia 
con todo: coa ofensa, a vida, a hon-
ra, as bágoas e as mulleres, ao me-
llor  estilo  da  “famiglia”  italiana. 
Sorprendeume que esta historia non 
se contara aínda.

Tamén me preguntei: se o narcotrá-
fico é o drama máis grande que nos 
consumiu  como  nación,  por  que 
nós, os protagonistas, non podemos 
abordalo? Terán que ver estes cues-
tionamentos entre si? Somos incapa-
ces de vernos e falar de nós mes-
mos? É posible, por iso Paxaros ten 
dobres retos, porque ten que con-
frontar tabús, ten que ser tan fiel á 
historia e á tradición como ao xé-
nero,  ten que ser  tan entrañable, 
íntima e persoal como entretida.

 ENTREVISTA Á CO-DIRECTORA

Paxaros de verán marcou un cam-
bio de rol para vostede, polo me-
nos nos créditos. Como foi o pro-
ceso de produtora a directora?
Foi un proceso natural. Foi o resul-
tado dun movemento que se empe-
zou a dar antes, desde que Ciro e 
eu viñamos traballando como pare-
lla. Sentía que o meu papel no pro-
ceso  non  se  correspondía  co  meu 
crédito de produtora, era un título 
impreciso para o que facía. Definiti-
vamente  estabamos  a  realizar  os 
proxectos  xuntos,  coma  O  abrazo 
da serpe. Así que o paso a ser direc-
tora foi unha procura de claridade 
nesa relación.

Por que se deu o cambio especial-
mente con este filme?
Porque non só fora a miña idea, se-
nón que sentimos que esta película 
ía  ser  diferente  a  calquera  cousa

que se fixera antes se lle dabamos 
unha volta ao xénero e o faciamos 
desde  o  lado  feminino.  Daquela  a 
procura deses personaxes non era al-
go que puidese facer Ciro, era algo 
que  eu  podía  facer.  Fun  descubrir 
esas mulleres alá, mulleres que son 
fortes pero que son invisibles en pú-
blico,  que  manexan  o  destino  das 
súas familias, e no medio dese en-
contro  con  eses  personaxes  tamén 
había unha procura persoal.

Que elementos de historia son fic-
ción e cales se basean en feitos?
Tomamos  moitas  cousas  do  que  a 
xente nos contou e do que lemos e 
armamos esta ficción, a do clan Pu-
shaina. Tomamos elementos do cine-
ma de xénero e do gánster.  Tamén 
ten elementos  da  traxedia  grega  e 
do mundo garciamarquiano. É unha 
ficción baseada en feitos reais.

Como foi a pre-produción?
Empezamos  a  escribir  o  guión  en 
2014 e rematamos en 2017, pero es-
ta película empezou a pensarse  en 
2008,  cando  estivemos  a  facer  As 
viaxes do vento. Viviamos en Valle-
dupar  e coñecemos toda a  historia 
da bonanza marimbera. A última re-
escritura  foi  empezando  a  filmar, 
mesmo reescribiuse o final  da pelí-
cula  na  última  semana  de  rodaxe. 
Caeunos unha chuvieira terrible que 
desbaratou a localización e tivemos 
que reescribilo. Foi un proceso vivo, 
contrarrestando as debilidades.

E a rodaxe no medio da comunida-
de wayuu?
Primeiro fixemos unha investigación 
moi rigorosa, supervisada por un an-
tropólogo  especialista  en  cultura 
wayuu.  Cando  chegamos,  pedímos-
lles  permiso  e  sempre  traballamos 
da man deles. Un 30% do equipo é 
wayuu, e eles axudáronnos en varias 
cousas.  Corrixíannos  cando  estaba-
mos equivocados, sobre todo na pos-
ta en escena dos seus rituais,  algo 
moi importante de transmitir. 
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