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SINOPSE
a

Oito anos despois de ser violada nu-
nha praia próxima a Santiago, unha
cineasta arma con ducias de video-
diarios un caleidoscopio no que apa-
recen  as  feridas  do  abuso,  os  re-
victimizantes procesos xudiciais e a
amizade  que  a  acompaña.  Nesa
viaxe despréndese a pregunta: que é
en realidade unha violación e cando
termina?

ENTREVISTA Á DIRECTORA

Ten que ser difícil falar de algo tan
duro en primeira persoa...
Si,  en  Visión nocturna narro  en pri-
meira persoa unha violación que me
sucedeu e as súas consecuencias. A
longametraxe  parte  con  isto  para
entrar no que pasa tanto emocional
como xudicialmente, como é levado
o caso despois da violación e como
ambos os mundos se van mesturan-
do.  A  película  construína  con  15
anos de material de arquivo que fil-
mei  durante  toda a  miña vida.  Nun
principio o desexo de filmar  non e-
staba  pensado  para  realizar  unha
película nun futuro, pero cando qui-
xen empezar a rodala estas imaxes
foron as guías para construír  a que
sería finalmente Visión nocturna.

Por que usou subtítulos no canto
dun narrador ou unha voz en off?
Visión nocturna é unha longametraxe
onde coñecín  o feminismo e penso
que  ese  proceso  feminista  ten  que
ver  coa  linguaxe  cinematográfica,
que estivo marcada polo patriarcado
como todo, e o transformar iso ten
que ver coa linguaxe, coa forma de
volver contar as cousas desde o no-
so  lugar,  e  nese  sentido  a  maneira
ten total relación con iso, co buscar
unha  nova  linguaxe.  Ese  narrador
omnisciente, Deus que sabe e conta
todo con total claridade, neste filme

non  tería  cabida.  Nese  sentido,  o
texto e a aparición da voz nun mo-
mento máis adiantado da película é
para min unha forma de complexi-
zar de quen foi o poder da linguaxe
neste  mundo.  O  poder  claramente
estivo nun xénero, e a outra metade
estivo nunha presión constante. Por
iso,  eu  quería  que  sentise  ese  si-
lencio que tivemos millóns e como
se está a romper.  A materia  prima
da música das películas son as mi-
ñas  propias  lecturas  de  poemas e
notas musicais que Camila Moreno
transformou en sons. Tamén está a
miña voz en toda a película, son va-
rios niveis de texto e narración.
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Que  importancia  ten  o  mundo
lírico na súa película?
O mundo lírico, tanto na miña vida
como na  miña  película,  foi  funda-
mental.  O mundo lírico  entrega  as
relacións  para  o  pobo  mapuche,
onde eu obtiven moito coñecemen-
to grazas a unha lawentuchefe que
me ensinou moito  deste  pobo ori-
xinario  de  Chile.  Aprendín  que  os
soños son unha dimensión moi im-
portante na vida e, ás veces, o mun-
do  occidental  deixou  de  darlles  a
importancia que teñen. Nese senti-
do,  a  película  é  un  gran  soño,  un
gran mundo lírico e, concretamente,
aparece un soño directo que foi moi
relevante en todo o proceso. 
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Como  xurdiu  a  idea  de  gravar
imaxes submarinas?
Todo o material da película son ima-
xes que creei cotidianamente como
un diario filmado. Desde que me re-
galaron a miña primeira cámara, con
14 anos, dediqueime a gravar todo
o que tiña ao meu ao redor, o que
me importaba, ou cando estaba feliz
ou triste. As imaxes submarinas xor-
den de aí. Non se trata de algo que
planease, senón que estando nun lu

gar tan fermoso como é o arquipéla-
go Juan Fernández, unha illa incrible
de Chile  de difícil  acceso pero moi
importante para o submarinismo, ti-
ven a oportunidade de ir  mergullar-
me e estaba tan contenta que collín
a  miña  cámara,  metinme  no  fondo
do mar e empecei a gravar durante
moitas horas. Do filme comparto un
fragmento  que para  min representa
todo o que significa a auga, á parte
doutros  elementos  cos  que  tamén
traballo como o lume ou o aire, que
son todas as emocións e como nos
movemos nelas. Esa escena ten va-
rios misterios acuáticos.
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Cal sería a mensaxe que lle gusta-
ría destacar da película?
Son moitas as mensaxes que trans-
mite a película, e creo que é moi ad-
mirable  que a  xente  persiga  o  que
quere lograr esa persoa, sobre todo,
a mensaxe de que non existe unha
imposición do que significa ser víti-
ma. Tamén, inflúe no cuestionamien-
to da linguaxe o non dar ideas pe-
chadas. É unha película onde mostro
un feminismo múltiple, chamado fe-
minismo interseccional,  no que non
só  importa  o  problema  do  xénero,
senón tamén o da raza. A realidade é
múltiple e debe ser antipatriarcal.
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Faille ilsuión que se vexa a película
en España?
A película empeceina aquí, o primei-
ro ano e medio foi en Barcelona. Es-
paña é para min un lugar onde que-
ría  volver,  onde era  moi  importante
mostrar a película. España é un país
onde  violacións  e  abusos  están  á
orde do día, por exemplo, o famoso
caso de “A Manda”.  Foi  moi  inspi-
rador ver como se trata ás vítimas, e
xogar con esa imaxe de vítima que
desexou o patriarcado,  unha vítima
que non é feliz por como se  cuestio-
nou á moza que violada pola Manda.
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