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SINOPSE
a

Nunha vila xeorxiana, un grupo extre-
mista  ataca  unha  comunidade  de
testemuñas de Xehová queimando o
seu lugar de culto. En pleno conflito,
Yana, misioneira e esposa do líder da
comunidade, David, ve conmociona-
da como o seu mundo se desmoro-
na. David busca a forma de obter as
imaxes deste ataque, pero a súa pro-
cura de xustiza desencadea uns su-
cesos  que  provocan  que  a  familia
quede completamente illada e a mer-
cé da hostil policía local.

NOTAS DA DIRECTORA

O crime de Yana e a súa tráxica de-
saparición están vagamente inspira-
dos nunha historia real. Unha nai que
fixo o  impensable.  Ela  nunca expli-
cou as súas razóns; non xustificou as
súas accións, como se o seu crime
atroz estivese destinado a suceder.
a

Co  tempo,  atopeime  regresando  a
esta  muller:  atormentaba  os  meus
pensamentos.  Non puiden  procesar
intelectualmente  o  seu  crime  ou
comprender  emocionalmente  a  súa
condición. Con todo, ela era alguén
familiar, alguén a quen podería coñe-
cer  na aldea rural  na que crecín.  A
nosa  necesidade  de  comprender  o
impensable  a  miúdo  impúlsanos  a
crear distancia con quen comete es-
tes actos. Tendemos a pensar que os
que se desvían da norma proveñen
dunha  orixe  diferente.  Esta  separa-
ción  inmediata  permítenos  probar,
comprender, xulgar e mesmo ás ve-
ces perdoar.

Esta muller, que só comparte vaga-
mente trazos co personaxe de Yana,
non concedeu á xente ese proceso
de distanciamento. Ela era familiar.
Compartiu a súa orixe, contorna so-
cial e crianza con moitos. Era unha
desas  mulleres  novas  que,  como
moitas xeracións de mulleres antes,
aceptaron a estrutura dada ao seu
redor.
a

Segundo  desenvolvía  o  personaxe
de Yana, souben que a película con-
taría a súa historia; non a historia do
seu crime, senón da súa vida cotiá,
a  súa  rutina,  a  súa  normalidade.
Noutras palabras, todo o que prece-
de ao crime. Yana converteuse nun
personaxe de ficción autónomo. Ela
non  ten  ningún  parecido  con  nin-
guén en particular e todos os even-
tos descritos na película son produ-
to da miña imaxinación.
a

Beginning desenvólvese na  vila  de
Lagodekhi,  que está na parte infe-
rior  da  cordilleira  do  Cáucaso,  na
fronteira con Acerbaixán. A vida na
rexión é severa e a expresión da es-
piritualidade tende a manifestarse a
través da dogma relixioso.  O 84%
da  poboación  xeorxiana  é  de  fe
cristiá ortodoxa, unha poderosa ins-
titución  asociada  coa  identidade
xeorxiana  pero  tamén  co  Estado.
Outras  denominacións  relixiosas,
como  as  testemuñas  de  Xehová,
considéranse de segunda clase.
a

O  estado  de  psicose  de  Yana  é
unha condición colectiva que expe-
rimenta de forma aguda.  Tanto ela
como David tratan de atoparlle sen-
tido ás súas vidas. Ambos loitan por
chegar a un acordo coas decisións
que tomaron. Ambos existen dentro
das limitacións da sociedade na que
viven, tratando de encaixar nos ro-
les  que  elixiron  desempeñar.  Alex
entra na película como un enigma e

lisca  coma  se  nunca  estivese  alí.
Personifica a lei, a natureza opresiva
do  Estado.  Todos  os  personaxes
atópanse con Alex, pero ningún de-
les pode detelo ou enfrontalo.  Para
Yana, a relación con Alex é un medio
de autoflaxelación.
a

Aínda que examino os conflitos reli-
xiosos e a intolerancia cara aos de-
mais, desexo analizar a vida interior
dunha muller que, segundo a defini-
ción da súa sociedade, é degradada
a un personaxe secundario: a espo-
sa dun líder relixioso. Os detalles da
vida diaria de Yana, pequenos e in-
significantes a primeira vista,  volvé-
ronse fascinantes para min: o desvío
que toma para regresar a casa, a for-
ma en  que se  arranxa as  unllas,  o
seu impulso de andar pola casa pola
noite cando ten medo...
a

A medida que crece a paranoia  de
Yana, a liña entre o real e o imaxina-
rio  vólvese  borrosa.  O  sentido  da
realidade,  reconfortante  e  tranquili-
zadora,  esvaece.  Quero  que  a  au-
diencia se enfronte a esta inquedan-
te condición na que as experiencias
non se poden clasificar simplemente
como  verdadeiras  ou  falsas.  Begi-
nning é unha película na que os per-
sonaxes chegan a un punto sen re-
torno, pero seguen adiante de todos
os xeitos. En múltiples ocasións, os
personaxes  deberían  dar  un  paso
atrás  para  cuestionar  as  súas  ac-
cións e tratar de atoparlles sentido,
pero non é así.  A forza que os im-
pulsa cara a adiante pode ser máis
grande ca eles, ou talvez non teñen
control sobre as súas propias vidas.
Con todo, senten e saben que se di-
rixen cara a unha catástrofe.
a

O tecido da filme aseméllase á caída
do paraíso. Eva recoñeceu os límites
do Edén e deu un paso cara ao des-
coñecido. Yana fai o mesmo.

Mércores 1: Bacurau · K Mendoça Filho & J Dornelles | Luns 13: Sesión de curtas de Xurxo Chirro


