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Sinopse Jenjira, unha enfermeira voluntaria, regresa á súa aldea 
natal (Khon Kaen, lugar de nacemento e crecemento do propio 
Apichatpong) para coidar duns soldados que sofren unha estraña 
doenza do sono que os ten a durmir a meirande parte do día nun 
hospital improvisado nunha escola. Agora ben, este realismo matízase 
cando Jenjira, budista devota, vai establecendo contactos co mundo 
onírico de Itt (un soldado co que crea unha relación maternal) a través 
dunha médium que afirma poder comunicarse cos espíritos en transo 
dos soldados e que é quen de sentir as súas vidas anteriores.
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A partir de que elementos compón o seu cinema e de que influencias previas 
parte? Adoito basearme nos meus recordos e soños, no que leo en libros e revis-
tas... A historia vén despois. En canto ás influencias, normalmente cito o cinema 
iraniano, Spielberg, Tsai Ming-liang, Hou Hsiao-hsien, Chantal Akerman... Son 
cineastas que me inspiraron para atopar a miña propia luz e representala na pan-
talla. Mais esta resposta mudou cos anos, xa que cada vez miro máis cara ao que 
teño na casa, cara ás cousas que me enchen e que botaría de menos se perdese: os 
meus cans, o meu mozo ou as miñas árbores son agora a miña meirande fonte de 
inspiración.

Que ideas tiña na cabeza ao comezar Cemiterio do esplendor? A política, sobre 
todo. En Tailandia fíxose moi difícil non falar de política, tamén no cinema. Se 
cadra o turismo non o nota tanto na rúa, mais hai moitos temas tabú que levaron 
a varios dos meus compañeiros ao cárcere. Eu mesmo noto que cada vez a xente 
mostra máis interese pola miña opinión ideolóxica e menos polo contido dos 
meus filmes. Quería compartir a experiencia de vivir nun sitio tan absurdo como 
o é agora Tailandia, un sitio onde custa distinguir entre soño e realidade. Pensei 
a filmación desde a perspectiva dun deses soldados durmintes que aparecen nela, 
que queren espertar pero ao tempo non saben se o que viven é real ou soñado. Ins-
pireime tamén nunha inquedanza persoal: a miña teima en durmir. Nos últimos 
anos durmo cada vez máis e máis. Obsesiónome moito cos meus soños, escríboos 
sempre. Hai unha conexión entre soño e política, porque a ditadura tailandesa 
créache unha necesidade de fuxir a unha realidade diferente, de refuxiarte nos 
teus soños.

É o primeiro filme que roda na súa aldea natal, na provincia de Khon Kaen, 
como interveñen os seus recordos? Recorrín á miña memoria de rostros e lu-
gares. Iso dálle certa luminosidade ao filme malia que o tema de fondo sexa algo 
pesimista, xa que contén a vida do lugar onde nacín e medrei durante vinte e catro 
anos. Os meus pais eran médicos e onde viviamos non había máis ca unha área 
hospitalaria, unha escola e un cinema, por iso o filme combina eses tres lugares. 
Para min é coma unha despedida dos recordos da infancia nunha localización 
cambiada, coma un xeito de pechar o círculo, xa que non rodarei máis en Tailan-
dia. Pero non se trata só da miña memoria. Ao perfilar o filme introducín tamén 
os recordos que Jenjira Pongpas, a actriz principal, ten da rexión nordeste de Tai-
landia e algúns detalles da súa vida real: o seu matrimonio cun soldado americano 
ou a doenza da súa perna.

Ten algún xeito de intentar transmitirlle ao público estes recordos, de facer 
que poida ter unha experiencia propia con eles? Penso os meus filmes coma 
algo que rodo para min mesmo, procurando o mellor xeito de plasmar as ideas 

que teño dos meus recordos. O público pode recorrer ao seu propio tempo e ao 
seu propio ritmo para interpretalas. Mais non me preocupa moito se poden facelo 
ou non.

Afirmou que non cre en principios budistas coma o karma ou a reencarnación.
Penso que son formas de control social. Eu cría no karma sen cuestionamentos. 
Fun educado así, pero puiden reformulalo. É igual en todas as relixións, fanche 
crer nalgo que non podes demostrar e que é unha perda de tempo e esforzos.

Mais o seu cine adóitase considerar moi transcendente... Interésame a relación 
do transcendental coa vida diaria, porque ás veces pensamos erroneamente nela 
coma algo situado nun estrato distinto da existencia. Vémola coma algo oposto 
á ciencia, mais eu creo que a ciencia pode conectarse coa experiencia espiritual. 
Saber como funcionan os nosos cerebros pode facer máis pura esa experiencia e 
afastala de ideas sen sentido coma o karma ou a reencarnación.

Nos seus filmes confróntase o natural co urbano, séntese atraído pola nature-
za? Non me gusta a cidade, polo que rodar é unha excusa para desfrutar da natu-
reza cos membros do equipo e, ao tempo, é un reto estar nun ambiente natural. 
Sénteste parte do mundo, da terra e do sol. Cando fas un filme tes que ser cons-
ciente diso, e tes que trasladalo ao traballo coa iluminación. As luces e sombras 
teñen que conectar con ese sentimento. A un nivel técnico, hai que planificar moi 
ben detalles de continuidade e planos.

Resúltalle interesante á hora de pensar os seus filmes algún dos ritos institu-
cionalizados do budismo? A idea de meditación, sobre todo. O tomar conciencia 
profunda da propia existencia. Aínda que teño moi en conta que o cinema pode 
ser xusto o oposto, podes esquecer a túa propia existencia vendo un filme. É o que 
adoita buscar Hollywood: hipnotizar o público, que sexa arrebatado polas imaxes 
dunha forma pasiva. Por iso, cando fago un filme, interésame o artificial do cine, 
transmitir que o que ves non é real. Que sexas consciente do feito de que estás 
ante un filme, usando recursos como que os personaxes miren á cámara. Para min 
é un xeito de involucrar o público, como tamén fago nas miñas instalacións.
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