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CONFESIÓNS DUN BANQUEIRO

FICHA TÉCNICA

Master of the Universe. Alemaña, 2013. Cor, 88 min. Xénero: Documental |
Dirección e guión: Marc Bauder | Produción: Gunter Hanfgarn  (Bauderfilm
NGF  Geyrhalterfilm)  |  Fotografía: Boerres  Weiffenbach  |  Montaxe:
Hansjoerg  Weissbrich,  Rune  Schweitzer |  Música: B.  Fleischmann |
Participante: Rainer Voss

PREMIOS
a

Festivald de Locarno 2013
Premio Semana da Crítica
Premios do Cinema Europeo 2014
Mellor Documental

SINOPSE
a

Os  verdadeiros  amos  do  universo
non  son  os  políticos,  os  exércitos
nin  os  gobernos.  Os  verdadeiros
amos do universo son os bancos de
investimentos.  Un  poderoso  ban-
queiro  alemán  ofrécenos  unha  in-
quietante visión das súas emocións,
motivacións  e  predicións,  mentres
nos desvela un universo paralelo de
ingresos desorbitados e presión de-
sapiadada. Descubrimos un sistema
que illa os banqueiros do resto do
mundo e os fai incapaces de refle-
xionar sobre o seu propio traballo. 

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Que lle fascina tanto da economía
para volver traballar nese tema?
Para entender o mundo en que vi-
vimos, hai que comprender o siste-
ma  económico  e  financeiro.  Pero
ademais había unha razón persoal:
tiven  un  fillo  durante  a  crise  de
Lehman  Brothers,  e  decateime  de
que será especialmente a xeración
do meu fillo a que sufrirá as conse-
cuencias desta crise. De súpeto ao
ser pai deille moita máis importan-
cia  a  cuestionar  este  sistema  que
non só  permite estas  crises  perió-
dicas, senón que por riba responde
a elas con políticas de austeridade.

Como atopou ao seu protagonista
Rainer Voss, e como foi traballar
con el? 
Ao  principio  puxen  anuncios  nos
xornais,  pero  pronto  deime  conta
de  que  sen  contactos  non  tes  ac-
ceso a ese mundo paralelo hermeti-
camente selado. Investigando para
outro proxecto, entrei en contacto
cun  deputado  do  Bundestag  que
mencionou  de  pasada  que  recibía
asesoramento  financeiro  dun  ban-
queiro  de  investimentos  senior.  E
logo todo foi moi rápido, case como
se estivésemos a esperar o un polo
outro desde había moito tempo.

Saín disparado para Frankfurt cunha
gravadora  e  todo  encaixou.  Nese
primeiro  encontro,  Rainer  contou-
me a  historia  das  dúas  noites  sen
durmir se convertería na escena de
apertura do filme. Para min quedou
claro que este home precisaba esta
película para poder desafogarse. 
Os  puntos  crave  para  que  Voss
aceptase  cooperar  foron  relativa-
mente  sinxelos:  non  mencionaría
nomes de xente ou bancos para os
que traballara; durante a entrevis-
ta, tería dereito a non responder as
preguntas, o que se ve claramente
no  filme.  Polo  demais,  tiña  carta
branca. Ás veces discutimos temas
xerais con antelación, pero moitos
asuntos  xurdiron  en  medio  da  ro-
daxe. Por exemplo, cando descubri-
mos a sala de operacións abandona-
da e empezou a contarme como era
sentirse como un Amo do Universo. 

Foi útil ter estudado Economía en
Coloña e Nova York para facer es-
te filme? 
O meu título en Empresariais  axu-
doume a ser crítico coa industria e
non quedar satisfeito coa primeira
resposta.  Moitos  foráneos  non  en-
tenden a linguaxe técnica chea de
anglicismos e séntense intimidados.
Eu  pola  contra  podía  entender  as
eivas do sistema, e o meu obxectivo
era que o público puidese acompa-
ñarme nesta viaxe para desenmas-
carar o mundo das finanzas. 
A miña titulación deume certa cre-
dibilidade ante a industria, que se
sente moi incomprendida polos me-
dios de comunicación e  o mundo
exterior. Ter experiencia axudoume
a que certos axentes se abrisen an-
te min. Sorprendeume que admiti-
sen  nun  momento  de  sinceridade
que a industria debería preocuparse
máis pola educación e o público, al-
go que é moi irónico pola súa total
falta de aperturismo. 

Como foi a rodaxe no sector finan-
ceiro?
Esta industria ten medo de saír en
portada. Cada paso pode ser malin-
terpretado polo  mundo exterior,  e
prefiren impedir que se faga nada.
Mesmo non nos deixaban rodar un

domingo no espazo público d centro
financeiro, sen xente. É unha situa-
ción  absurda,  todo  o  contrario  do
que  promoven  os  bancos  nos  seus
folletos de papel satinado.
Non me sorprendeu demasiado que
todas as miñas peticións fosen re-
xeitadas  polas  oficinas  de  prensa
con respostas estandarizadas. Só foi
a  través  da  mediación  dun  antigo
membro dunha xunta de accionistas
que  tiven  a  oportunidade  de  pre-
sentar  o  meu  proxecto  en  persoa
medio  ano  despois  de  tentalo.  Os
bancos querían ser incluídos no pro-
ceso  da  rodaxe  para  facer  suxes-
tións  do  que se  debía  filmar  para
que  o  mundo  financeiro  quedase
“correctamente”  representado.  Eu
estaba aberto a  iso,  pero  ao final
todos se botaban atrás cando había
que concretar. Aínda hoxe sigo a es-
perar pola resposta dalgúns bancos.
A culminación de máis dun ano de
traballo e numerosas discusións foi
que finalmente decidín rexeitar as
súas ofertas de permisos e experi-
mentar con material de arquivo, e
desde  entón tiven máis  liberdade.
Por fin así puiden chegar ao centro
do asunto.  

O  documental  ten  unha  estética
particular. Como chegou a ela?
Durante a investigación vin que aín-
da que o sector financeiro fala moi-
to  de  transparencia  cara  ao  exte-
rior,  é un ambiente especialmente
pechado e excluínte. Isto se reflicte
tamén na arquitectura: os rañaceos
son  máis altos e inexpugnables.  
O meu cámara Boerres Weiffenbach
e mais eu puxémonos a buscar ofi-
cinas baleiras, e atopamos un banco
completamente  desocupado,  só  a
tres portais do Deutsche Bank. Sou-
bemos que tiñamos que filmar aló. 
Este é un mundo intermedio no que
todos  están  só  de  paso.  Rodamos
moito tempo por corredores balei-
ros e non vimos nunca placas, eti-
quetas ou tarxetas persoais, o que
daba certo medo. Cada sala funcio-
naba coma unha caixa de resonan-
cia distinta, e cuarto a cuarto po-
díamos orixinar un retrato psicoló-
xico da industria e os seus actores
sen ter que saír do edificio.  

Mércores 21: DOUS DÍAS, UNHA NOITE · Dir. Irmáns Dardenne | Luns 26:  THE FAKE · Dir. Yeong Sae-ho


