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Mr.  Kaplan. Uruguai,  2014.  Cor,  98  min.  Xénero:  Comedia,  thriller  |
Dirección e guión: Álvaro Brechner | Produción: Álvaro Brechner, Mariana
Secco (Baobab Films) | Fotografía: Álvaro Gutiérrez | Montaxe: Nacho Ruiz
Capillas |  Música:  Mikel  Salas |  Intérpretes: Héctor  Noguera  (Jacobo),
Néstor Guzzini (Contreras), Rolf Becker (o alemán), Nidia Telles (Rebeca),
Nuria Fló (Lottie), Leonor Svarcas (Estrella), Gustavo Saffores (Isaac)
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Festival de Huelva 2014
Mellor Guión
Festival Mar del Plata 2014
Mellor Película Latinoamericana

SINOPSE
a

Trala Segunda Guerra Mundial, o ve-
llo xudeu Jacobo Kaplan fuxiu a Su-
damérica. Descontento co seu novo
rabino, a súa comunidade e a súa
familia,  e  temendo  morrer  e  non
ser lembrado, con case 80 anos de-
cide mudar de vida coa axuda dun
policía  retirado.  Emprende  entón
unha aventura singular: capturar a
un vello alemán, dono dun restau-
rante,  porque  está  convencido  de
que é un antigo oficial nazi. O seu
obxectivo é levalo a Israel. Así con-
tribuirá  a  recuperar  o  orgullo  e  a
dignidade da comunidade xudía.

NOTAS DO DIRECTOR

Envellecer é difícil para todos, pero
especialmente doloroso para  Jaco-
bo Kaplan, quen aos 75 anos come-
zou a facerse preguntas perigosas:
“Que sentido tivo a miña vida?”, “É
o mundo mellor grazas a min?”

De neno, Kaplan chegou a crer que
o feito de chamarse do mesmo xei-
to que o patriarca bíblico Jacob re-
serváballe  un destino excepcional.
Con todo hoxe, angústiano os dile-
mas  intelectuais  e  morais  concer-
nentes ao lugar no mundo que de-
berían ocupar el e a súa familia.

Convertido  nun  patriarca  sen  pa-
triarcado,  membro  dunha  comuni-
dade na que é ignorado e dunha fa-
milia  desinteresada  pola  súa  her-
danza cultural, Jacobo teme que a
perdida do carné de conducir sexa
un sinal do inicio do fin.

Un día, preséntaselle unha ocasión:
a súa última oportunidade de mer-
gullarse  nunha  aventura  que  cam-
biase a súa vida por completo. Xun-
to ao seu compañeiro de ruta, Wil-
son  Contreras,  a  dupla  emprende
unha épica viaxe que os afectará de
diferente maneira.

Sempre me atraeron especialmente
os personaxes con calidades quixo-
tescas,  aqueles  cuxo  devezo  de
aventura épica oponse firmemente
ás circunstancias absurdas da reali-
dade. Os homes que usan a súa ima-
xinación fértil como unha ferramen-
ta  da  supervivencia  da  existencia
cotiá aburrida, e ao facelo, atopan
unha maneira de vingarse da morte
e o esquecemento.

A través de personaxes que mostran
contradicións e fraxilidade, o meu
obxectivo  é  retratar  unha  historia
do home ante o medo á morte, so-
bre o que cre e quere crer, os seus
valores e os seus medos ante a per-
da  de  identidade,  sobre  a  innata
vontade  de deixar  unha  marca do
noso  efémero  paso  polo  universo,
grazas  a  eses  pequenos  e  grandes
momentos que fan a nosa viaxe por
este  mundo  ridícula,  pero  sempre
fascinante.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

De que forma xorde Kaplan?
É a pregunta de rigor, pero é com-
plexa. A miña primeira película foi
premiada  no  Festival  de  Varsovia,
así que aproveitei para visitar a vila
na que nacera o meu avó, en Polo-
nia. Desde entón quixen facer unha
historia que homenaxease a esa xe-
ración  de  españois,  italianos,  ale-
máns, polacos, rusos, que emigrou
a comezos de século XX a Sudamé-
rica.  É  imposible  imaxinarse  hoxe
en día o que foi para eles, baixo o
cataclismo europeo, pechar as por-
tas das súas casas e deixar todo o
que coñecían, o seu idioma, as súas
familias, as súas comunidades e ce-
miterios,  sabendo  que  nunca máis
haberían de volver. Chegaron a un
novo  continente  e  concentráronse
en mirar cara adiante, nunca atrás.
E atopáronse cun Uruguai no que ti-
veron  a  oportunidade  de  comezar
unha  nova  vida,  non  só  integrán-
dose  senón  conformando  a  propia
esencia  do  país,  un  calidoscopio
cultural.  Foi  unha  aventura  xigan-
tesca,  imposible  de  imaxinala  nu-
nha sociedade tan comunicada co-
mo a nosa.

Tamén  está  inspirado  no  caso
Eichamnn e  sobre  todo  nunha  no-
vela do escritor  colombiano Marco
Schwartz, que deu unidade a toda a
historia  deste  ancián  aventureiro
disposto  a  realizar  algo  que  dea
sentido á súa vida.

Como  definiría  a  relación  entre
Jacobo e Wilson?
Gústame moito o concepto de  bu-
ddy movie, no que dous personaxes
se apoian no outro porque non te-
ñen máis remedio. Creo moito nos
pactos.  Jacobo  e  Wilson  non  son
amigos, non teñen nada en común,
só o pacto que establecen: ti cre en
min e eu crerei en ti. A aventura da
vida convérteos en irmáns.

O filme é divertido pero amargo.
A fusión entre comedia e drama pa-
réceme unha das cousas máis com-
plexas  de  abordar  desde  calquera
punto de vista. Para min Kaplan im-
plicaba unha alternancia entre am-
bas  as  cousas.  As  comedias  que
máis me gustan teñen un gran sen-
tido  do  drama.  Pensemos en Cha-
plin e os seus vagabundos.

Cales son as súas influencias?
O cinema americano dos anos 40 e
70 e o italiano dos 60. Ningunha pe-
lícula  é  boa  abondo se  non ten a
Vittorio Gassman.

De ter 75 anos coma o seu perso-
naxe, realizaría algún tipo de gran
aventura?
Son da idea que a vida en si xa é
unha aventura, e un ás veces non é
de todo consciente mentres a vive.
Non é que eu sexa pesimista, pero
tamén creo que no fondo, na vida,
nacemos, sacamos algunhas fotos e
despois morremos. Con sorte, que-
dan esas fotos do noso paso pola te-
rra; non importa o moito que faga-
mos, será pouco para lembrarnos.

Como se  tomou a  selección para
os Oscars?
Para min é un orgullo calquera tipo
de  recoñecemento  para  o  filme,
alégrame  e  agradézoo,  pero  creo
que todas estas cousas hai que to-
malas con certa distancia.
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