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Durante a posguerra, Anxo regresa á 
súa  vila  no  interior  de  Galicia.  Alí 
crúzase  con  outros  personaxes,  ga-
ñadores e vencidos dunha España di-
vidida:  unha  viúva  que  non  quere 
lembrar, un comerciante que emigra, 
un prisioneiro republicano que des-
cribe o seu calvario. A entrega dunha 
carta obriga a Anxo a cruzar a fron-
teira  e  entrar  na longa noite  fran-
quista. As pantasmas que todos crían 
esquecidos invaden o presente.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Que lle levou a facer esta película?
Dúas razóns complementarias. Unha 
artística: quería facer un filme noc-
turno, explorar a escuridade e os lí-
mites da percepción. No cine actual 
hai exceso de información, todo está 
iluminado; pareceume interesante ir 
na dirección oposta. E a outra idea 
naceu por mor da crise económica e 
política española; eu pasaba por un 
mal  momento,  sen  traballo  e  con 
poucos  recursos.  Empecei  a  intere-
sarme  polos  seus  motivos  mentres 
vía  que  se  estaba  xestionando  moi 
mal  e  que había  pouca  capacidade 
para sobreporse a ela. Centreime na 
Transición, pero sentín que cando ía 
cara atrás, máis resoaban as cousas 
que estaba a ler. Cheguei á conclu-
sión de que o momento máis impor-
tante para entender a España de ho-
xe  era  a  primeira  década  do  fran-
quismo. A conexión entre a xeración 
dos meus avós e a miña propia foise 
revelando  de  forma cada  vez  máis 
evidente:  eses  testemuños  conse-
guían explicar mellor a miña realida-
de política e social que a prensa ou 
os políticos de hoxe en día. A pelícu-
la é un intento de relacionalas, pero 
non para mostrar o que sucedeu, se-
nón para analizar como sucedeu. Ne-
se sentido síntome próximo á idea de 
Jean-Marie  Straub  de  que  “facer  a 
revolución é volver colocar no seu si-
tio cousas antigas pero esquecidas”.

Entón, foron os textos os que de-
ron forma á película?
Si. Chegou un momento no que tiña 
unha cantidade de material moi di-
verso.  Sen  querer  crear  un  guión 
convencional cunha trama pechada, 
sabía que un personaxe ía ser unha 
escusa para ir transitando por dife-
rentes espazos. De forma intuitiva e 
sen  preocuparme  tanto  pola  orde 
dos  elementos,  fun  compondo  un 
conxunto de personaxes,  estampas 
e voces que creasen unha radiogra-
fía de como eran as cousas, ou polo 
menos  de  como  moitos  as  viviron 
daquela.

Como  seleccionou  os  fragmentos 
de obras e cartas que aparecen?
As cartas foron a faísca do proxec-
to. Cando empecei a lelas, vin que 
expresaban cunha linguaxe simple e 
profunda  as  contradicións  entre  o 
individuo  e  un sistema que o  em-
puxa cara á submisión, e mesmo a 
morte. En principio, o meu ámbito 
limitábase a Galicia, pero non ato-
paba textos  de carácter documen-
tal porque a represión franquista fi-
xo  ben  o  seu  traballo.  Partín  dos 
autores que foran ao exilio (Caste-
lao,  Seoane,  Aub  ou  Valenzuela), 
que  eran os únicos que podían es-
cribir e publicar libremente naquela 
época, pero non quixen facer unha 
película  só  coa ollada  dos  que  xa 
estaban fóra. Aí empecei a reparar 
nas  memorias  dos  perdedores  da 
guerra  que,  aparentemente  e  se-
gundo  a  historia  oficial,  puideron 
reintegrarse na sociedade, e atopei 
textos  que serían  moi  importantes 
para min.

Nos  seus  filmes  adoita  partir  de 
palabras xa escritas; dá medo es-
cribir desde cero?
Non tanto medo, senón que outros 
xa o escribiron porque o viviron en 
carne propia. De feito, nos primei-
ros bosquexos, usaba cousas que ti-
ñan mesmo que ver coa miña his-
toria familiar,  pero en canto empe-

cei a investigar decateime de que a 
miña forma de velo era simplista, e 
a través de ler, vin que a realidade 
era moi complexa.

Este achegamento a esta temática 
é algo inaudito no cinema español.
Creo que contribuír  a abordar  esta 
temática de forma distinta é enriq-
uecedor. Creo que se menospreza ao 
público, asúmese que é pouco inteli-
xente. A min sempre me gustou o ci-
nema que non me leva da man todo 
o  tempo e que non me dá conclu-
sións apriorísticas, que expón ideas 
que me axuden a entender.

O filme ten un claro concepto for-
mal, que entronca con referencias 
autorais  claras  e  cunha  corrente 
estilística nova do cinema actual. 
Hai unha chea de autores que traba-
llaron  durante  décadas  así,  como 
Straub e  Huillet  ou  Pedro Costa,  e 
outros máis novos como Apichatpong 
Weerasethakul,  Albert  Serra,  Óliver 
Laxe ou Lisandro Alonso. Moitas ve-
ces,  as referencias  nin sequera ve-
ñen do cinema; durante a investiga-
ción visual, lembro revisar con Mau-
ro  a artistas  contemporáneos  como 
James Turrell, Anish Kapoor ou Hiro-
shi Sugimoto, que nos interesan polo 
seu tratamento das atmosferas tene-
brosas. Tamén o traballo de Weera-
sethakul pola súa habilidade para es-
tablecer unha relación máxica e ás 
veces espectral entre a natureza e a 
memoria, que era outra das procuras 
da película.
O cinema non está pechado sobre si 
mesmo, e traballar con xente cunha 
relación  transversal  como  actores 
non profesionais faino máis permea-
ble. En Longa noite hai  unha liña de 
traballo de exploración, tentando le-
var ao espectador dunha experiencia 
máis  narrativa  a  outra  máis  senso-
rial, onde el tamén poida achegar a 
súa  propia  experiencia.  Hai  moitas 
formas  de  provocar  unha  emoción, 
unha é coa narración, pero hai máis 
que iso.
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