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EISESTEIN EN GUANAJUATO

FICHA TÉCNICA

Eisestein in Guanajuato. Países Baixos, México, 2015. Cor, 105 min. Xénero:
Biopic | Dirección e guión: Peter Greenaway | Produción: B Felix, S Maltha,
C  Velasco,  F  Wolting  (Submarine,  Fu  Works,  Climax  Films)  |  Fotografía:
Reinier van Brummelen | Montaxe: Elmer Leupen | Intérpretes: Elmer Bäck
(Sergei),  Stelio  Savante  (Hunter),  Maya  Zapata  (Concepción),  Luis  Alberti
(Palomino), Lisa Owen (Mary), Jakob Öhrman (Eduard), Rasmus Slätis (Grisha)
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1931. Tras o éxito mundial d'O acoi-
razado Potemkin, o director soviéti-
co Sergei  Eisenstein viaxa a México
para plasmar en celuloide a súa fas-
cinación polo Día de Mortos e os ritos
relixiosos  desa  cultura.  Rexeitado
pola  implacable  industria  de  Holly-
wood, Eisenstein déixase seducir po-
lo encanto do seu novo destino. Coa
axuda do seu atractivo guía Palomino
Cañedo, o cineasta dá liberdade por
primeira  vez  aos  seus  verdadeiros
desexos,  entrando  nun  mundo  no
que todo é posible e que cambiará
para sempre a súa vida e a súa forma
de entender o cinema.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Por que un filme sobre Eisenstein?
Teño 72 anos e creo que actualmente
o cinema agoniza; por iso teño présa
por  lembrar  aos  seus  expoñentes
máis reputados.  Eisenstein é un de-
les.  Descubrino con 17 anos,  cando
estubaba Belas Artes, e quedei pro-
fundamente  fascinado  con  el.  Sigo
estándoo.  Nos  120 anos  de historia
do  cine  só  hai  un  gran  invento:  a
teoría da montaxe desenvolvida por
Eisenstein. Ante as súas montaxes di-
námicas, o seu intelecto e a súa ima-
xinación, palidecen os dramas inxe-
nuos de Hollywood, o expresionismo
pomposo-depresivo dos alemáns e os
traballos  literario-intelectuais  dos
franceses. Eisenstein foi o meu pri-
meiro ídolo, e seguín as súas pega-
das  por  Moscova,  San  Petersburgo,
Odesa, Casaquistán, Xapón, Estados
Unidos e México. Deste último lugar,
atraeume a historia entre Eisenstein
e o guía do que namorou.

Pero o filme fíxase máis no esper-
tar  homosexual  de  Eisenstein  que
nas súas dotes artísticas. Por que?
Mire, o sexo como o entendemos non
existiu até 1963, cando xurdiu o an-
ticonceptivo oral feminino e o coito
pasou ser algo recreativo. Ate entón

moitas persoas pasaron as súas vi-
das  sen  ter  experiencias  sexuais.
Isaac  Newton  morreu  aos  80  anos
sendo virxe. Así que a importancia
que Eisenstein deu ao sexo era sen
dúbida  excepcional.  Agora  vivimos
nun mundo onde as preferencias se-
xuais son máis libres, pero non era
así en 1929, e Eisenstein nunca sou-
bo que era homosexual ata que,  li-
bre do xugo de Stalin, visitou Gua-
najuato.
Comprendo  o  anoxo  dos  rusos;
igual  de impactantes foron no seu
momento as novas sobre Chaikovski
ou  Nizhinski,  que  tamén  tiñan  se-
xualidades alternativas. Pero a miña
película  non  trata  só  sobre  prefe-
rencias sexuais. Examinei unha infi-
nidade de material  de arquivo, lin
as  conversas  de  Eisenstein  co  seu
secretario, que confirmaban as mi-
ñas conxecturas sobre as súas aven-
turas amorosas en México. Bo, tal-
vez dramaticei un pouco a historia,
a diferenza de como foi en realida-
de. Pero así traballamos os cineas-
tas; temos que crear unha película
atractiva para o espectador. 

O goberno ruso é moi homofóbico;
tivo algún problema con eles?
Algunhas  autoridades  ao  principio
acolleron a película con entusiasmo
e establecéronse negociacións para
o seu financiamento en Rusia. Mes-
mo prometeron axudarme co mate-
rial de arquivo. Pero ao saber que
abordaría  tamén  aspectos  da  vida
privada do director, pasaron a mos-
trarse cautelosos co meu proxecto e
negáronse  a darme apoio.  Ao meu
correo  chegaban  mensaxes  como:
“Tes que facer isto,  tes que facer
aquilo” ou “Eseinstein non era gai”.
Aínda así, viaxei en repetidas oca-
sións por conta propia a Rusia, es-
tudei  os  arquivos  accesibles,  pero
xa non volvín manter conversacións
con representantes oficiais. Todo se
reduce á ignorancia de Putin,  que
usa a  homofobia  como ferramenta
de control. O tipo chegou prohibir
que os transexuais  teñan carné de
conducir. Que tolo. Mellor calo, ou
vou ter problemas. Ironicamente, o
filme verase no festival de Moscova.

É esa a razón de que Eisenstein es-
tea interpretado por un actor fino-
sueco e non un ruso?
Pola dificultade do personaxe, cus-
tou moito traballo atopar quen o in-
terpretase.  A miña intención inicial
era atopar un actor ruso; organiza-
mos castings en Moscova e San Pe-
tersburgo ás que acudiron ao redor
dun cento de actores. Pero os rusos
non sabían inglés, ou se explicaban
mal  nesa  lingua.  Algúns  contaban
con  experiencia  en  Hollywood,  ao
parecer  facendo  papeis  de  gánste-
res, pero tiñan un basto acento ca-
liforniano  e  non  puiden  escoller  a
ningún deles para que dese vida a un
director  con  inquietudes  intelec-
tuais, que se comunicaba de igual a
igual con Le Corbusier, Breton e Ger-
trude Stein. Acabei por renderme e
optei por contratar para este papel
ao finlandés Elmer Bäck, que reme-
da que dá xenio o acento ruso e ten
un encanto exótico. 

Considera que  Eisenstein en Gua-
najuato é unha película política?
Claro, por que non? Mire, cada mal-
dita  cousa na nosa vida é política.
Un corte de pelo é político. A mon-
tura duns lentes é política. Todos so-
mos animais políticos. Pero, falando
do filme, creo que é inxusto etique-
tar a Eisenstein de mero propagan-
dista. A maior propaganda a favor da
relixión católica é a Capela Sixtina,
pero ninguén considera a Miguel  An-
xo un propagandista,  non si?  Ao fi-
nal,  toda  a  arte  é  propaganda  da
boa vida.

Por que se sente tan decepcionado
co cinema?
Non creo que mereza ser considera-
do unha arte. Nun século non houbo
case ningún cambio na linguaxe ci-
nematográfica, e iso é tráxico se se
compara  coa  evolución  que  a  pin-
tura, a literatura ou a música expe-
rimentaron. Eu son unha reliquia, un
vello  estúpido  que  fai  filmes  que
ninguén ve e ninguén entende. Teño
que ir aos festivais para que se fale
de min. Pero non vou chorar a súa
morte. O que virá despois será moito
máis emocionante. 

Mércores 20: O FILLO DE SAÚL · Dir. László Nemes | Luns 25: O ABRAZO DA SERPE · Dir. Ciro Guerra


