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JAUJA

FICHA TÉCNICA

Jauja. Arxentina, 2014. Cor, 109 min. Xénero: Western | Dirección: Lisandro
Alonso | Guión: Lisandro Alonso, Fabian Casas | Produción: Hughan, Klein-
man,  Mortensen,  Pialat,  Romadia,  Ulsteen (4L,  Massive,  Mantarraya,
Perceval, Fortuna) | Fotografía: Timo Salminen |  Montaxe: Natalia López,
Gonzalo del Val | Música: Viggo Mortensen | Intérpretes: Viggo Mortensen
(Gunnar), Diego Roman, Ghita Nørby, Mariano Arce, Viilbjørk Malling Agger
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a

Festival de Cannes 2014
Premio FIPRESCI (Certain Regard)

SINOPSE
a

Un remoto posto militar na Patago-
nia,  en  1882,  durante  a  Campaña
do Deserto, unha campaña xenocida
contra a poboación aborixe da re-
xión. Abundan os actos de salvaxis-
mo en ambos os bandos. O capitán
Gunnar  Dinesen veu de Dinamarca
coa súa filla de 15 anos para traba-
llar como enxeñeiro no exército ar-
xentino.  Ao ser  a única  muller  na
zona, Ingeborg xera axitación entre
os homes. Namora dun soldado no-
vo e unha noite foxen xuntos. Can-
do esperta,  Gunnar  dáse  conta do
ocorrido e aventúrase en territorio
inimigo para atopar á moza.

ENTREVISTA A LISANDRO ALON-
SO E VIGGO MORTENSEN

En Jauja rompe de forma abrupta
coa súa obra precedente, por que
ese cambio?
Lisandro: Por  que  non?  O  certo  é
que sentía que me estaba a repetir
un pouco.  Tanto no tipo de filmes
que estaba a facer como na forma
que tiña de afrontalas. Como reali-
zador  empecei  a  facerme  novas
preguntas  que  necesitaban  novas
respostas.  E  Jauja xurdiu  como
unha  resposta  natural  á  devandita
inquietude. Cando dei con ela sen-
tinme realmente feliz.

A película  ten unha  estética  moi
particular,  coa  pantalla  en  1:2,
moito plano fixo, unhas cores hi-
perrealistas.
Lisandro:  Ten graza. O do formato
sobreveu  por  accidente.  Tiñamos
algunhas probas feitas e o laborato-
rio  devolveunas  co  formato  erró-
neo. Ao ver as imaxes cadradas na-
morei  inmediatamente.  Atopeino,
dalgún xeito, algo moi puro. Teño a
sensación de que seguirei traballan-
do  nese  formato.  Aínda  que  quen
sabe que pasará no futuro.

Viggo,  coñecía a  Lisandro de an-
tes? Como decidiu participar?

Viggo: A  historia  encantábame.  A
Lisandro coñecino nun festival, aín-
da que non é que falásemos de nin-
gunha película en concreto. Basica-
mente  estivemos  a  beber.  Cando
me chegou o proxecto entendín que
isto ía ser algo totalmente distinto
de todo o que fixera. Jauja é unha
película que ten moitas lecturas po-
sibles polo  que nos ofrecía moitas
maneiras  distintas  de enfrontarnos
a  ela.  Funciona  tanto  como  unha
obra abstracta, como unha obra his-
tórica. Todo iso interesoume moití-
simo. Tamén que o meu personaxe
fose  disolvéndose  a  medida  que
evolucionaba  a  obra.  Alguén  que
non entende nunca que está a pasar
pero  que  non  deixa  xamais  de
seguir loitando. Era unha situación
incómoda  para  min  como actor,  o
que significa que era altamente en-
riquecedora. Como te preparas para
un papel  que non che ofrece res-
postas? Aí está a clave de todo.

A idea  da  película  sempre  foi  a
mesma,  ou  dada  a  súa  estrutura
houbo cambios na produción?
Viggo: Fomos bastante fieis, en xe-
ral. Eu creo que só cambiamos un
par de detalles para afianzar a rela-
ción entre o pai e a filla.
Lisandro: O guión tiña 20 páxinas.
Porén case todo estaba aí xa. Boh,
digamos  un  85%.  Si  que  teño  que
dicir  que  o  peche da película,  no
bosquexo orixinal, debía ser a pri-
meira  secuencia  que o  espectador
tiña que ver. Pero agás ese cambio,
todo estaba aí.
Viggo: Eu  diría  que  máis  guión,  o
que tiñamos era un mapa.
Lisandro: Así é. Propúxenme un iti-
nerario  tanto  exterior  como  inte-
rior.  A nosa condición nacional está
atravesada por ambas: un territorio
alleo a nós  historicamente e a nosa
tensión implícitas coa nosa herdan-
za europea, que sempre se encar-
gou de negar  estas  terras;  mesmo
ao facelas, varreu con todo vestixio
e  pasado  autóctono.  Constituímos
unha nación para nunca acabar de
establecernos nela.

Viggo involucrouse moito na filma-
ción da película, dando novas ide-

as continuamente, tanto de guión
como de posta en escena.
Viggo: Si, foi unha colaboración moi
íntima a que mantivemos Lisandro e
eu. Foi moi bonito.
Lisandro: Excepto cando falaba en
danés  co  resto  do  elenco.  Aí  non
entendía nada.

Por momentos o formato da pelí-
cula fai pensar que buscaba unha
imaxe máis pictórica que fílmica.
Lisandro: Así é, parecíame que es-
tes  desertos  agrestes  só  se  poden
ver  desde  un  aspecto  pictórico,
porque non podes realmente pene-
trar  neles.  Resulta  que  acabei  fa-
cendo un americano romántico ante
a jauja, o lugar do Ninguén, Nada,
Nunca, como diría Saer, onde mes-
mo os cabalos afogan.  Para min era
necesario situar este punto desde o
cinema, este punto imposible, reto-
mar este lugar orixinario como “ar-
xentino  americano”,  se  iso  quere
dicir  algo.  Pero  ao  mesmo  tempo
desde o cine podía ver estas terras
de novo baixo os ollos dun europeo
ilocalizable xa, perdido nesta zona,
buscando  á  súa  filla  que  nunca
aparecerá.

Influírono  a  condición  e  vida  do
actor Viggo Mortensen?
Lisandro: Creo que podo dicir que
ficcionalicei o pasado de Viggo, el
en realidade naceu acá pero é de
orixe danesa. Gunnar chegou a es-
tas terras cun plan empresarial de
curta tempada, nunca para quedar
en definitiva.  A súa filla,  en cam-
bio, busca quedar custe o que cus-
te, mesmo sabotea os plans do seu
pai e escapa. Ela é unha muller no-
va cansa da vella Europa e as  ata-
duras desa polis relixiosa e estreita.
Ela ve unha nova vida acá, un novo
mundo real.

Viggo forza o acento de forma moi
curiosa no filme, xa que o seu cas-
telán real é perfecto.
Viggo: Foi moi divertido. A miña fa-
milia  esmendrellou  cando  me viu.
Como fala un danés do século XIX
en castelán antigo? E que soe serio!
Porque moitas secuencias son alta-
mente dramáticas.

Mércores 18: FERMOSA XUVENTUDE · Dir. Jaime Rosales  | Luns 23: 10.000 Km · Dir. Carlos Marques


