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THE ACT OF KILLING

Dirección Joshua Oppenheimer, Christine Cynn e outros (anónimos) Ano 2012 
Nacionalidade Dinamarca, Gran Bretaña e Noruega Duración 117 minutos Guión 
Joshua Oppenheimer Produción Final Cut for Real  Fotografía Lars Skree e Carlos 
Mariano Arango de Montis Equipo indonesio Anónimo Montaxe Niels Pagh 
Andersen, Janus Billeskov Jansen, Mariko Montpetit, Charlotte Munch Bengtsen e 
Ariadna Fatjó-Vilas Mestre Son Gunn Tove Grønsberg e Henrik Gugge Garnov Música 
orixinal Elin Øysen Vister Distribuidora Avalon

Mellor documental nos Premios do Cinema Europeo e nos Premios da Crítica de 
Boston, Premio do Público Sección Panorama e Premio do Xurado Ecuménico no 
Festival Internacional de Cinema de Berlín, Premio Especial do Xurado  e Premio 
do Público en Documenta Madrid, Premio do Público no Ficunam, Premio Dox no 
CPH:DOX, Premio ao Mellor Documental nos Premios BAFTA 2014...

DECEMBRO
Martes 27
Tôkyô monogatari | Contos de Toquio
(Yasujirô Ozu, 1953, Xapón, 139 min., VOSE)

*Todas as sesións, ás 20:30 h no Teatro Principal de Pontevedra



UN RÉXIME DE TOLOS: THE ACT OF KILLING,
DIÁLOGO CON JOSHUA OPPENHEIMER

Como soubeches deste episodio histórico? Entereime das matanzas de 1965-
1966 mentres facía The Globalization Tapes en 2002. Cando rodaba este filme, 
Christine Cynn e mais eu viviamos nunha comunidade de sobreviventes nunha 
rexión rural ás aforas de Medan (ao norte de Sumatra), onde se trataba de orga-
nizar un sindicato. As mulleres estaban morrendo por mor dun aerosol chamado 
Paraquat que utilizaban para os yuyos e que contiña un ingrediente do Axente 
Laranxa que se disolvía no fígado. Os sindicatos estiveran prohibidos ata entón, o 
que coincidiu coa miña estadía en Indonesia. O maior obstáculo que enfrontaban 
os traballadores para organizárense era o temor que albergaban: o sindicalismo 
fora poderoso ata 1965 e os seus membros (pais, tíos, avós dos meus amigos 
que participaban en The Globalization Tapes) foran acusados de procomunistas e 
asasinados ou levados á prisión durante o xenocidio de 1965-1966.

Como concebiches o filme e como este encontro remata en The Act of Killing? 
Contáronnos que os asasinos de entón vivían entre nós, que o meu veciño asasi-
nara a tía dun dos meus personaxes, e advertíronme que podía ser perigoso que 
se enterasen de que nos estaban a falar sobre o sucedido. Non obstante, suxeriron 
que entrevistásemos os responsables; aseguraban que estarían encantados de falar 
connosco. Sorprendeume polo feito de que un criminal non adoita facer gala dos 
seus crimes, excepto que non os considere como tal...
Comecei a gravar a vida cotiá da aldea, preto da casa do meu veciño, que asasinara 
a tía do meu amigo. O noso obxectivo era espertar a súa curiosidade para comezar 
así unha relación, e iso foi o que aconteceu. Era máis vello cá maioría e preguntei-
lle en que traballara ao longo da súa vida. Respondeu: «Fun garda de seguridade 
nas plantacións, mais ascendéronme a manager porque exterminei 250 operarios 
comunistas (250 ‘menumpas’, nas súas palabras)». Logo mostrounos como batía 
neles ata os deixar inconscientes e como os somerxía nunha canle de irrigación. 
Ao tempo que nos contaba todo isto, ría e dicía que os seus músculos xa non eran 
fortes coma daquela. A súa neta de 10 anos miraba e semellaba aburrida mentres 
el relataba o sucedido, coma quen ten escoitado esa mesma historia infinidade 
de veces. Se este home era un paradigma, tratábase entón dunha grande historia. 
Queriamos saber se había outros asasinos semellantes que falaran sobre os seus 
feitos coa mesma informalidade. E de ser así, queriamos saber por que.
Pedinlle que me presentase outros asasinos que estivesen vivos, membros da súa 
patrulla, oficiais en servizo e tamén líderes de escuadróns da morte de aldeas 
veciñas. Durante dous anos, coñecín canto perpetrador puiden, e corroborei que 

a xactancia do primeiro perpetrador era modélica. Isto foi o que me levou a facer 
The Act of Killing. Decateime de que a historia non eran os feitos do 65, senón o 
que sucedía no presente; é dicir, como podía ser que estes homes se sentisen có-
modos cos seus crimes. Ninguén os vía coma criminais, todo o contrario: os seus 
crimes celebrábanse. Pregunteime: como se ven a si mesmos?, como lles gustaría 
que os visen?, que pasa na nosa humanidade cando se constitúe unha realidade 
diaria sostida na mentira e o terror? O filme trata de responder estas preguntas.

Como negociaches cos protagonistas e por que confiaron en vós? Trateinos 
con amabilidade e apertura, e escoitei as súas historias. Hai que contar con que 
nada do que fixeron, desde a súa perspectiva, era susceptible de sospeitas. Non 
agochaban nada do que fixeran. Sentían que os seus actos pasados debían cele-
brarse, é ese o síntoma evidente dunha terrible enfermidade moral e social que 
trato de examinar no filme. Por outra banda, non tiven que convencelos, querían 
facer o filme. Amaban os filmes estadounidenses e eu era un estadounidense que 
quería rodar un filme. Os EUA apoiaron as súas accións ao 100 %. O seu líder, 
Effendy Nasution, nos tempos das matanzas, consideraba ao cónsul estadouni-
dense en Medan coma un amigo íntimo. Dalgún xeito sentían que mataban en 
nome do cinema estadounidense para o protexer do boicot ao que era sometido 
por parte da esquerda. Asumiron, simplemente, que eu estaba do seu bando. [...] 
Non tiven nin que usar eufemismos: palabras coma matar (‘membunuh’) ou ex-
terminar (‘menumpas’ ou ‘memusnahkan’) posuían unha connotación heroica no 
discurso dominante no norte de Sumatra, xa que as vítimas eran «comunistas». 
O filme expón o baleiro moral e cultural que é inevitable cando dependemos do 
sufrimento doutros pobos para a nosa supervivencia. Sostén un espello escuro 
que reflicte a Anwar, á sociedade indonesia e a todos nós. A miúdo pregúntanme: 
«Non te quixeches afastar do horror nalgunha ocasión, volver á casa, fuxir?». A 
resposta máis honesta é que non hai ningún lugar onde ir. Todo o que toca o meu 
corpo, a roupa coa que me abrigo, todo está atrapado polo sufrimento de xente 
que traballou para iso. Virtualmente, todo aquilo do que dependemos para a nosa 
vida cotiá prodúcese en lugares cuxas historias posúen algunha matanza a grande 
escala, lugares onde os asasinos triunfaron e onde se explota a terrible memoria 
do pasado —e onde a represión continúa— para manter os traballadores con medo, 
de tal xeito que non loiten polo control das súas propias vidas e destinos.

[...]

Texto completo dispoñible en http://ojosabiertos.otroscines.com/un-regimen-de-locos-the-act-
of-killing-un-dialogo-con-joshua-oppenheimer-primera-parte/


