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SINOPSE
a

Chile,  comezos  dos  anos  70.  Inés, 
Justo  e  Gerardo  forman  parte  dun 
violento  grupo  de  extrema  dereita 
que  quere  derrocar  o  goberno  de 
Allende.  Enredados  nun  perigoso  e 
apaixonado  triángulo  amoroso,  co-
meten  un  crime  político  que  os 
separa  para  sempre.  40  anos  des-
pois,  Gerardo  reaparece  obsesiona-
do por reactivar a causa nacionalis-
ta. Pero Inés é agora unha poderosa 
empresaria que fará o que estea nas 
súas mans para evitar que revele o 
seu pasado político e tamén íntimo.

NOTAS DO DIRECTOR

As raíces ultra nacionalistas están e 
estiveron acompañándonos todos es-
tes  anos.  Agochadas,  falsamente 
arrepentidas.  Negadas  por  distintas 
conveniencias, pero non por iso erra-
dicadas. Cando xorden pequenos es-
pazos  de sinceridade social,  moitas 
veces causadas por un conflito me-
nor (desastres naturais, lei de aborto 
e migratorias), un grupo importante 
de persoas faise notar pola súa de-
fensa férrea ao que eles chaman os 
valores patrios, devolvendo o discur-
so a un pasado supostamente supera-
do. De aí xorde Araña.

Isto unímolo ao que en Chile se cha-
mou  a  consideración  do  contexto 
político  na  ollada  da  nosa  historia 
recente.  O que busca esa  ollada  é 
tomar en conta as condicións do país 
que “obrigaron” ás forzas armadas a 
facer o golpe que derrocou a Allen-
de. E aí, cambiando a ollada cara a 
outro punto de vista,  chegamos di-
rectamente aos grupos violentos ul-
tranacionalistas,  que  fixeron  o  tra-
ballo duro (asasinatos políticos, sedi-
ción, atentados) para derrocar o go-
berno socialista de Salvador Allende.

Dentro  destes  grupos,  destaca  Pa-
tria e Liberdade, que baixo un dis-
curso  político  ultranacionalista  reú-
ne e organiza a mozos para dirixir a 
sedición  contra o goberno.  Os nosos

protagonistas pertencen a este mo-
vemento nos anos 70. En que están 
hoxe os que loitaron violentamente 
contra Allende?

Aos protagonistas vénos a visitar o 
pasado.  Os  crimes  e  deslealdades 
desde onde construíron o seu pre-
sente. Pero tamén o amor, ese que 
nunca máis se viviu con esa inten-
sidade ou que quizais mudou cara a 
outra cousa. As cicatrices das dores 
e as alegrías dos nosos personaxes 
revélanse en distintos niveis ao lon-
go da película.  É unha historia do 
paso do tempo. Físico e emocional. 
Doloroso e liberador.

Gerardo non foi quen de aceptar a 
súa vida despois deses anos de mo-
cidade. Mira cara a outros tempos, 
onde todo se ve máis feliz, máis in-
tenso. O presente nunca chegará a 
estar á altura do mito, porque ese 
mito xa non pertence á súa época. 
Por outra banda, Justo e Inés tamén 
teñen  unha  mirada  idealizada  do 
pasado, pero non están dispostos a 
recoñecelo  abertamente.  Esa  é  a 
súa gran diferenza.

Ten sentido a existencia dun grupo 
nacionalista como Patria e Liberda-
de hoxe día? Para Gerardo si. Des-
pois  de  moitos  anos  poderá  ser  o 
heroe que non o  deixaron ser  nos 
anos 70. A desorde política e a cre-
cente inmigración son parte do abo-
no para esta plantación.

 ENTREVISTA AO DIRECTOR

Por que o seu cinema é histórico?
É moi visceral, como xeración vivi-
mos estes cambios e vimos como se 
construíu este país para ben e para 
mal. Sinto que o país que construí-
mos  está  marcado  profundamente 
polos  feitos  dos  últimos  50  anos. 
Pertenzo a unha clase que foi moi 
responsable, para mal, do que suce-
deu. Pero non o sei, o meu cinema 
non é de tese, é máis por agarimo 
aos personaxes, polo colectivo, pola 
maxia de facer cinema.

Como é a súa ollada do Chile actual 
desde a reconstrución do pasado?
A película trata de como as persoas 
cambian  tantas  veces  como  sexa 
preciso para non perder o seu poder. 
As clases definen Chile, un amigo in-
glés dime que se parece moito a In-
glaterra,  upstairs  downstairs.  Hai 
trazos que cruzan transversalmente 
a sociedade: o medo ao outro,  aos 
cambios, xeran violencia. Paréceme 
ben que a  película  incomode a to-
dos, máis que facer unha acusación 
facilista sobre un grupo que venceu 
pero  quedou  fóra  dos  gañadores. 
Axuda a entender o famoso contex-
to: isto foi o que fixo a extrema de-
reita,  unha  guerra  sucia,  mataron 
persoas, mesmo antes de que gañase 
Allende.

Nos últimos anos vimos medrar mo-
vementos  nacionalistas  non  só  en 
Chile senón tamén no mundo.
Si,  a película nese sentido é súper 
continxente.  Nós  empezamos  a  es-
cribila antes de Bolsonaro, antes de 
Trump,  daquela  dalgún  xeito  foise 
desenvolvendo  este  nacionalismo 
que se respiraba. Penso que o filme 
apela tamén a esa raíz ou a esa fibra 
nacionalista que todos temos nalgún 
lado e que cando lles dás espazo a 
eses  argumentos  ás  veces  non  che 
parecen tan tolos, tan irracionais. A 
película sinto que se manexa sobre 
un espazo onde un non sabe ben o 
que che queren dicir.

Comentou  que  lle  custou  moito 
empatizar cos personaxes.
Esta é unha película desafiante nese 
sentido, para os creadores e para os 
que a ven. Hai xente que lle dá moi-
to valor a iso e outra que non. Evi-
dentemente son personaxes cos que 
eu non comungo, pero á vez, doulles 
espazo  para  que  teñan  unha  vida, 
familia, amantes, ideais. É un filme 
provocador,  incómodo  para  o  meu 
gusto.  Non  necesariamente  un  ten 
que ir ao cinema a buscar confort, 
paréceme interesante espertar inco-
modidade por certas cousas.

A programación regular regresará despois da semana de Entroido


