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a

A Jessica, botánica británica estable-
cida  en  Colombia,  a  esperta  unha
noite un son coma doutro mundo, e
emprende unha viaxe até o corazón
da selva en busca da orixe deste ruí-
do que só ela parece ouvir.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Que papel desempeña a memoria
no seu traballo como cineasta?
Teño moi mala memoria, sempre me
esquezo de todo. É un dos motivos
polos que fago cinema, para deixar
testemuño  de  visións  persoais  que
doutro xeito se perderían. Facer pelí-
culas é crear recordos colectivos. E
compartilos xuntos nunha sala esc-
ura é unha forma de xerar empatía, e
de  darnos  conta  de  até  que  punto
estamos conectados.
a

En  Memoria,  como en varias  das
súas  películas  previas,  hai  varias
escenas de xente que dorme.
Contemplar a alguén que dorme xera
un momento  de gran intimidade.  O
que dorme está indefenso, é vulnera-
ble,  por  iso  os  nosos  antepasados
metíanse en covas para facelo.  Es-
pero  que  os  espectadores  atopen
esas  escenas  relaxantes.  E,  se  al-
gúns espectadores se dormen cando
ven  as  miñas  películas,  paréceme
ben. O cinema convencional fai todo
o posible para manternos cos ollos
ben abertos. Eu prefiro abrir a porta
ao  público  a  que  experimente  os
seus propios soños. 

Os seus soños sérvenlle de inspi-
ración para as súas películas?
Os meus soños están máis estrutu-
rados a nivel narrativo que as miñas
películas. Pero, en calquera caso, a
lóxica  onírica  atráeme moito  e,  de
feito, hai anos que escribo un diario
persoal dos meus propios soños. A
linguaxe visual dos soños está moi
relacionada co  do  cinema.  E  cada
un dos ciclos de soño que atravesa-
mos cando durmimos dura aproxi-
madamente  hora  e media,  a dura-
ción media dunha película.
a

A protagonista  sofre  a  síndrome
da cabeza explosiva, que vostede
tamén sufriu.
Si,  serviume de  inspiración  para  a
película.  Durante  unha  das  miñas
viaxes a Colombia empecei a escoi-
tar un ruído interior, como un enor-
me bang. Non sei como describilo.
Xeralmente ouvíao pola mañá, cada
cinco ou dez minutos durante un in-
tre. Non me resultaba doloroso, pe-
ro si moi frustrante porque non era
quen de explicalo.  Os médicos di-
xéronme que talvez fose por culpa
da tensión, pero nunca o pescudei.
Non lembro exactamente cando de-
sapareceu.
a

Como en varios filmes anteriores,
Memoria incorpora elementos de
ciencia ficción. De onde provén o
seu interese no xénero?
Da miña nenez. A ciencia ficción foi
parte moi importante da miña edu-
cación, porque nos anos 80 as no-
velas dese xénero empezaron a tra-
ducirse  de  forma  masiva  ao  tai-
landés.  Nunca deixei  de  ler  a Asi-
mov e a Bradbury. No seu día tamén
me  impactaron  moito  as  películas
de George Lucas e sobre todo as de
Steven  Spielberg,  especialmente
Encontros  na  terceira  fase e  E.T.
Non hai que esquecer que crecín

nun  país  onde  perdura  a  crenza
animista, segundo a que as pantas-
mas e os espíritos inflúen sobre a vi-
da de persoas, animais e obxectos.
a

Tivo  en  mente  a  Tilda  Swinton
desde o principio?
Si,  somos  amigos  desde  hai  moito
tempo e sempre quixemos traballar
xuntos. Mesmo tratei de facela parte
dalgún  proxecto  en  Tailandia,  pero
non parecía o máis axeitado, así que
ao final decidimos traballar nun país
novo para ambos. Simplemente abrí-
moslle os ollos, os oídos e perdémo-
nos nel.
a

Que similitudes atopou entre  Co-
lombia e Tailandia?
Ambos os países tratan de superar o
pasado pero  están  estancados nel.
Tailandia vive unha situación política
complicada,  moitas  persoas  foron
asasinadas  ou  desapareceron  a
mans do réxime militar, e os respon-
sables deses crimes ocupan cargos
de autoridade. Colombia viviu capí-
tulos similares na súa historia.  Con
todo, díxenme que eu non era quen
de facer unha película política sobre
un país que non é o meu.
a

Faría  unha película  política  sobre
Tailandia?
A situación política no meu país foi
bastante tensa desde o golpe militar
de  2014,  e  o  goberno  actual  está
apoiado polo exército. Eu non pode-
ría facer  a película que quero facer
alí; non podo falar da monarquía nin
dos militares, porque facelo metería-
me en problemas moi serios, pero ao
mesmo  tempo  sentín  que  non  tiña
sentido facer ucine en Tailandia que
non fose político. Por iso decidín ro-
dar  noutro  lugar.  Sufro  moito  polo
meu país, pero tamén teño esperan-
za. A mocidade está a mobilizarse, e
exercen presión para que haxa refor-
mas. Lograrán cambiar as cousas.

Mércores 9: Ali e Ava · Clio Barnard | Luns 14: Sesión de curtas de Charles Chaplin


