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"Allò que és comú a sons i silencis és el temps", 
va escriure John Cage mentre qüestionava com 
pensar mentalment el so, els espais sonors que ens 
envolten. La nova pel·lícula del cineasta tailandès 
Apichatpong Weerasethakul, rodada a Colòmbia, 
sembla fer-se ressò d'aquesta relació entre el so i el 
temps. El seu títol no apel·la a la memòria històrica, 
o a la memòria política, sinó a una memòria còsmica 
que pretén indagar en allò que no se sent, en els sons 
silenciats pels sorolls del món. Memòria se situa en 
una esfera ancestral per convidar des del cinema a 
l'escolta mentre ens planteja fins a quin punt podem 
recuperar els sons d'aquell món que va existir abans 
del nostre propi món. El cineasta tailandès viatja fins 
a Colòmbia per situar al centre de la seva poètica 
la força del so com a reminiscència del més enllà i 
com a porta d'accés cap al misteri de tot allò perdut.
Memòria està protagonitzada per una grangera 
escocesa -Tilda Swinton- que estudia les flors. Ella 
viu a Medellín, però al principi de la pel·lícula s'ha 
desplaçat fins a Bogotà per visitar la seva germana 
hospitalitzada per un virus misteriós. Durant la 
seva estada sent sorolls estranys que alteren el 
seu somni. Entra en contacte amb un especialista 
en so per recuperar la modulació exacta del so, 
mentre també estableix amistat amb una arqueòloga 
que treballa amb ossos prehistòrics de velles 
civilitzacions. En deambular per Bogotà investiga 
sobre els virus i els bacteris, s'informa sobre algunes 
tribus perdudes de les muntanyes i s'obsessiona 
per trobar l'origen del seu so. Desconeix si els sons 
anuncien alguna cosa, si tenen relació amb les 
velles restes arqueològiques del passat o si hi ha 
una mena de ruptura interior. Mentre a la primera 
part assistim a una mena de vagar errant en què es 
van dibuixant diferents temes o misteris possibles, a 
la segona sorgeix la idea de com recuperar el temps. 

Les sonoritats de l’origen del món

Un concepte que queda perfectament explicitat a 
la figura d'un indígena, Hernán, que viu en un petit 
llogaret dels Andes colombians. Hernán explica 
que mai no ha abandonat el seu poble perquè així 
ho pot recordar tot. La seva memòria pot abastar 
tots els records, però que, per mantenir-se viva, ha 
d'abandonar les imatges i apartar-les. El problema 
és que, tal com va escriure Borges, si tinguéssim 
la memòria infinita i poguéssim recordar-nos de 
tot, potser seríem incapaços de pensar, però 
podríem sentir més enllà dels límits de la percepció.
Si fins aquest moment, al cinema d'Apichatpong 
Weerasethakul una de les qüestions clau consistia 
en com donar forma visible a allò invisible, creuant 
fantasmes, temporalitats i imatges que remetien a 
altres vides possibles que havien estat encarnades, 
a Memòria fa un petit i coherent gir. A partir d'un 
moment determinat, assistim a la trobada entre 
Jessica i Hernán, en una cabana al bosc, davant d'un 
riu, lloc on tot es concreta i sorgeix el millor del seu 
cinema. La càmera fixa la mirada als personatges 
mentre s'obre un procés de comunicació les 
reminiscències del qual ens traslladen al so originari 
que ha marcat el misteri. Apichatpong ens mostra 
com des de l'interior de la frondosa selva sorgeixen 
les empremtes d'un món perible on hi va haver altres 
mons, altres civilitzacions, altres sons que tornen. 
Situar-se a l'esfera de la memòria equival per al 
director poder tenir prou capacitat per aconseguir 
que tot torni i atrapar la bellesa que amaga el misteri. 
Desapareixen els cossos i només queden els arbres.
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