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Her. Estados Unidos, 2013. Cor, 126 min. Xénero: Drama romántico, ciencia
ficción | Dirección e guión: Spike Jonze | Produción: Megan Ellison, Spike
Jonze,  Vincent  Landay (Sony  Pictures,  Annapurna  Pictures)  |  Fotografía:
Hoyte Van Hoytema | Montaxe: Eric Zumbrunnen, Jeff Buchanan | Música:
Arcade Fire, Owen Pallett | Intérpretes: Joaquin Phoenix (Theodore), Amy
Adams  (Amy),  Scarlett  Johansson  (voz  de  Samantha),  Rooney  Mara
(Catherine), Olivia Wilde (cita a cegas)
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Mellor Guión Orixinal

SINOPSE
a

Nun futuro próximo,  Theodore,  un
escritor solitario a piques de divor-
ciarse, compra un día un novo sis-
tema operativo baseado no modelo
de Intelixencia Artificial, deseñado
para  satisfacer  todas  as  necesida-
des do usuario. Para a súa sorpresa,
xorde unha relación romántica en-
tre el e Samantha, a voz feminina
dese sistema operativo.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

A ambientación  futurista  é  unha
escusa  para  falar  da  sociedade
actual?
Cando  escribín  o  guión,  concibino
como  unha  versión  esaxerada  do
presente.  Así  pode  analizarse  me-
llor  o  que  está  a  ocorrer  agora.
Creo que moitas persoas contempo-
ráneas  teñen  problemas  ao  tratar
de conectar cos demais.
En calquera caso, a soidade existiu
sempre, polo que creo que o filme
pode definirse como atemporal. An-
tes de existiren os teléfonos móbi-
les, xa tiñamos estes problemas. A
tecnoloxía non é a causa da soida-
de, nin tampouco o remedio, como
cren  algúns.  En  realidade,  só  é  a
forma máis actual de evitar a inti-
midade e o contacto humano, unha
especie  de  escusa  que  utilizan  os
que teñen medo aos demais. Desde
o principio dos tempos, houbo per-
soas que evitaron falar cos seus se-
mellantes. Nada novo baixo o sol.

Cre  que a  tecnoloxía  axudará  ás
persoas a sentirse menos soas ou
acabará destruíndoas?
Será boa para aquelas persoas que
saiban utilizala. Pode ser útil, para

mandar mensaxes aos amigos,  re-
tocar  fotos,  etc.  Pero  non paga a
pena  obsesionarse  demasiado  coas
máquinas e usalas en todo momen-
to,  cómpre  evitar  que  cheguen  a
ser un substituto das persoas máis
próximas.
A tecnoloxía non cambia nada. Por
moito que avance, os individuos son
os  mesmos.  Espero  que  ninguén
crea que a miña película vai sobre o
futuro...

Por  que  substituíu  a  Samantha
Morton como dobradora do siste-
ma operativo por Scarlett Johan-
sson,  despois  de  que  a  primeira
fixese o traballo?
Doeume o cambio.  Creo que foi  a
decisión  máis  dolorosa  que  tomei
nunca  nun  filme.  Pero  non  houbo
máis  remedio.  A  experimentación
forma  parte  do  proceso  de  crear
unha película, ás veces o que elixes
funciona, ás veces non. Pero as ro-
daxes pódense cualificar como unha
viaxe de descubrimento. E esta vez,
ao final, algo non encaixaba.

Concibiu  Her como un filme com-
pletamente oposto á típica come-
dia romántica? O protagonista é a
antítese do heroe habitual. 
Non foi aposta. Non escribo pelícu-
las comparándoas con outras ante-
riores. En realidade fíxome nas mi-
ñas  propias  experiencias  autobio-
gráficas. Cando eu saín dunha rela-
ción  moi  longa,  como  Theodore,
atopábame débil, sen  autoconfian-
za, por iso pensei que ao el debía
sucederlle o mesmo.
Tampouco  concibín  o  filme  como
unha comedia romántica, aínda que
se  a  alguén  llo  parece  non  é  un
problema, mesmo me honra que al-
guén a considere así.

Está  contento  co  traballo  de
Joaquin Phoenix?
Foi un traballo moi estreito e moi
longo,  porque durante  dez  meses,
cada  vez  que  escribía  unha  nova
versión do guión, quedaba con el e
ía revisándoo.
A rodaxe foi moi especial, pois ten-
tamos acadar unha gran intimidade.

Para  iso  só  estaban  presentes  uns
poucos  técnicos,  eramos  cinco  no
set, os imprescindibles. Cando dicía
"corten", en vez de poñerse a falar
todo o mundo, mantíñase a tranqui-
lidade. Ás veces miraba aos técni-
cos  e  estaban  chorando  ou  rindo,
metíanse dentro da secuencia. Foi
unha rodaxe moi particular. Todo is-
to axudou ao actor.
Creo  que  fun  moi  afortunado  de
traballar  con  Joaquin,  porque  é
unha  persoa  moi  inquieta,  sempre
está a preguntar cousas.  Creo que
fixo un excelente traballo compon-
do un personaxe que non se moles-
ta en explicarse aos demais, en tra-
tar de inventarse unha versión pú-
blica  de  si  mesmo que  os  demais
poidan entender. Por iso resúltalles
un tanto incomprensible. Se o filme
ten corazón foi grazas a Joaquin.

Como  traballou  a  concepción  vi-
sual da película?
Imaxinamos un futuro con elemen-
tos  retro,  por  exemplo,  os  panta-
lóns e os bigotes dos anos 20, e dé-
moslles  un  aire  moderno.  Queria-
mos  crear  un  futuro  recoñecible.
Pero  tamén  pretendiamos  ofrecer
unha sensación cálida, a través da
luz e das cores, para crear un mun-
do no que parecese que todos te-
ñen a  oportunidade  de alcanzar  a
felicidade, pero a pesar de todo iso
non se  consegue.  Por  iso,  o  filme
ofrece esa sensación de melancolía.

En que se inspirou para imaxinar
ese futuro próximo? 
Lin cousas moi distintas, e o docu-
mental  Transcendent Man, sobre as
ideas  filosóficas  de  Ray  Kurzweil,
foi  unha gran inspiración.  Pero  en
verdade,  todo  o  traballo  de  pre-
paración  fágoo  para  despois  des-
prenderme  del.  É  como  facer  un
Martini, no que practicamente non
precisas  o  vermú.  Tomei  varias
ideas sobre a evolución da humani-
dade, do universo e da conciencia e
logo desfíxenme delas para centrar-
me na historia de amor, que era o
que me interesaba en termos cine-
matográficos. No meu caso, ao final
todo é cuestión de puro instinto.
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