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PREMIOS
a

Premios Goya 2021
Mellor Película Iberoamericana

SINOPSE
a

Patricio  Guzmán  deixou  Chile  hai
máis  de  40  anos  cando  a  ditadura
militar  substituíu  á  Fronte  Popular,
pero non deixou de pensar nun país,
unha  cultura,  un  espazo  xeográfico
que nunca esqueceu. Despois de fil-
mar o norte en  Nostalxia da luz e o
sur en O botón de nácar, agora Guz-
mán filma o que chama “a inmensa
columna vertebral que revela a histo-
ria  pasada  e  recente  de  Chile”.  A
cordilleira  dos  soños é  unha inves-
tigación histórica, un ensaio cinema-
tográfico e unha introspección íntima
e colectiva sobre Chile.

NOTAS DO DIRECTOR

En febreiro de 2015 presentouse en
Berlín o meu documental O botón de
nácar,  que  gañou  o  Oso  de  Prata.
Uns meses despois,  presenteino en
Chile no marco do FIDOCS (o festival
de  documentais  que  creei  hai  22
anos en Santiago). A acollida da pelí-
cula sorprendeume moito.
a

Eu tiña preparada unha longa lista de
argumentos  para  defendelo.  Estaba
afeito  a  que  os  meus  documentais
espertasen polémica porque se refi-
ren ao golpe de estado de Pinochet.
Porén, o público en xeral non quere
que se lle fale dos desaparecidos da
ditadura, dos seus mortos, dos pre-
sos  políticos,  dos  torturados.  Pero
non precisaba xustificar o propósito
da película. A xente estaba máis in-
teresada  e  máis  aberta  que  nunca.
Entón O botón de nácar permaneceu
moito tempo en salas en Santiago e
atraeu a milleiros de espectadores.
a

Pouco despois,  mesmo  o Ministerio

de Educación de Chile adquiriu co-
pias das miñas outras películas para
mostralas en universidades, institu-
tos e facultades.  O meu país,  que
eu consideraba “sen memoria”, co-
mezaba  a  reflexionar  sobre  o  seu
pasado. Saía da súa amnesia, qui-
tando o po dos textos que contan a
súa historia.  Tamén me decatei  de
que a  nova xeración  estaba moito
máis interesada que antes polo des-
tino dos presos, dos fusilados, dos
exiliados.
a

A represión que durou varias déca-
das convertérase nun tema de ac-
tualidade?  Iso  era  moi  novo  para
min e cambiaba a miña relación coa
miña terra natal, que levo exploran-
do no meu traballo dende hai máis
de 40 anos.
a

De feito, a forma en que imaxinei o
meu  filme  A  cordilleira  dos  soños
(que, despois de  Nostalxia da luz e
O botón de nácar, será a última par-
te  desta  triloxía  que  comecei  hai
dez anos), mesmo se transformou.
a

O significado da película tomou for-
ma. Por suposto, sempre se trata da
confrontación dos homes,  do  cos-
mos e da natureza. Pero esta xigan-
tesca serra, que está no centro do
meu tema, converteuse para min na
metáfora do inmutable, do que nos
queda e vive en nós, cando pensa-
mos que o perdemos todo. Mergu-
llarme na cordilleira faime mergullar-
me  nas  miñas  lembranzas.  Perco-
rrendo os seus cumes escarpados,
afundíndome  nos  seus  profundos
vales, comezo unha viaxe introspec-
tiva  que,  quizais,  me desvelará  al-
gúns  dos  segredos  da  miña  alma
chilena.

  ENTREVISTA AO DIRECTOR

Por que a cordilleira esta vez?
En  A  batalla  de  Chile,  a cordilleira

estaba alí pero non había tempo de
filmala, a urxencia era outra. Sempre
pasa  iso,  un  obstáculo  tan  grande
pasa  inadvertido  porque  hai  moita
actividade  política.  Logo,  moitos
anos despois en A memoria obstina-
da, empezoume a atraer a cordilleira
e comecei a filmar mellor algúns dos
seus pregos. Esta última vez explo-
reina  e  entrei  nela  durante  moito
tempo, dei voltas. Hai moitos carrei-
ros dentro dela que chegan case até
a fronteira. Primeiro filmei iso e logo
fun filmar á xente que se reflicte nela,
que son os habitantes de Santiago e
isto á súa vez, sérveme de fío con-
dutor  para  contar  as  súas  historias
recentes, moitas delas, amargas.
a

No  goberno  da  Unidade  Popular
non  lle  fixeron  caso  á  cordilleira
porque  “non  era  revolucionario”.
Que é revolucionario hoxe en día?
A  revolución  hoxe  ten  un  carácter
ecolóxico. Antes isto era inimaxina-
ble, ninguén falaba do territorio e ho-
xe é ao revés, o norte interesa polas
posibilidades  químicas  de  extrac-
ción,  ao  sur  está  o  problema  dos
ríos, o problema eléctrico. A cordillei-
ra está chea de minas, eu sobrevoei
dúas  delas  moi  preto  de  Santiago.
Hai  que  deter  a  destrución  medio-
ambiental en Chile.
a

Se gaña o Goya á mellor película
iberoamericana,  gañaría  por  pri-
meira vez a un documental.
Oxalá ocorra, porque é un apoio ao
documental  e  sería  estupendo  que
os premios Goya cambiasen de acti-
tude  e  ampliasen  o  camiño  a  este
xénero. Os premios César en Francia
teñen unha categoría á que todo o
mundo  que  fai  documentais  pode
acceder  e  é absurdo que aquí  non
sexa así aquí. Creo que iso axudaría
a cambiar  as cousas e agradecería
moito á Academia que así fose.
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