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FICHA TÉCNICA

Die Vermessung der Welt. Alemaña, 2012. Cor, 119 min. Xénero: Biopic | Di-
rección:  Detlev Buck | Guión: Detlev Buck, Daniel Kehlmann | Produción:
Detlev Buck, Claus  Boje (Boje Buck Produktion, Lotus  Film) |  Fotografía:
Slawomir Idziak | Montaxe: Dirk Grau | Música: Enis Rothoff | Intérpretes:
Albrecht  Schuch  (Humboldt),  Florian  David  Fitz  (Gauss),  Karl  Markovics
(Büttner), Vicky Krieps (Johanna), Jeremy Kapone (Aimé)

SINOPSE

Alemaña,  1799.  Dous  apaixonados
científicos, o matemático Carl Frie-
drich Gauss e o xeógrafo e naturalis-
ta  Alexander  von  Humboldt  afron-
taron a extraordinaria tarefa de des-
cifrar e medir o mundo. Esta aven-
tura desde dúas traxectorias diferen-
tes levaraos a coñecer a escravitude,
vaticinar  o  cambio  climático  e  en-
frontarse á moralidade da época nun
afán  por  comprender  e  cambiar  o
mundo.

CRÍTICA DE  O  ANTEPENÚLTIMO
MOHICANO

Afirma o escritor colombiano Héctor
Abad Faciolince que existen dous ti-
pos  de  escritores,  moi  distinguibles
segundo o proceso metódico da súa
procura literaria: o ensimesmado e o
enaxenado. O primeiro busca na pro-
fundidade de si mesmo o que puido
ser; o segundo imaxínase a si mesmo
como outros seres, explora nas posi-
bilidades. Este dobre modelo tamén
poderiamos definilo con máis humil-
dade como un 'viaxe cara adentro' e
unha  'exploración  da  outredade'.
Precisamente esta cuestión abordou
o escritor Daniel Kehlmann en A me-
dición do mundo (2005), obra catalo-
gada como “a novela alemá de maior
éxito desde O perfume”, fundindo a
realidade  coa  ficción  do  encontro
entre  dúas  das  maiores  eminencias
intelectuais  do século XIX:  o mate-
mático Carl Friedrich Gauss e o natu-
ralista  e  aventureiro  Alexander  von
Humboldt.  O  éxito  do  libro  pronto
provocou,  como adoita suceder  nu-
nha  industria  cinematográfica  sem-
pre ávida de apropiarse na súa pro-
pia linguaxe dos éxitos mediáticos, a
filmación dunha adaptación na gran
pantalla, que chega ao noso país con
case catro anos de atraso.

Medindo  o  mundo propón  unha  es-
trutura narrativa que presenta a vida
e obra dos dous xenios mediante a
técnica de desenvolvemento parale-
lo. Tal e como ocorría ao principio da
estupenda  Amadeus (Milos  Forman,
1984), preséntansenos dous persona-
xes diametralmente opostos en cues-

tións  socioeconómicas  e  culturais
pero  unidos  pola  súa  procura  da
perfección,  do  coñecemento  últi-
mo, da gloria. Se naquel filme ensi-
nábasenos a Salieri/Mozart, aquí as
dúas  caras  da  mesma  moeda  son
Gauss e Humboldt. O primeiro, cria-
do  na  miseria  e  moi  a  pesar  dun
inapelable estigma social, consegue
obter  o  beneplácito  da  nobreza  e
concédeselle  unha  bolsa  para  de-
senvolver a xenialidade que se in-
túe na súa mente. O segundo, coa
inestimable  garantía  vital  de  per-
tencer a outra estirpe, decidiu de-
dicar  os  seus  esforzos  intelectuais
non ao hedonismo senón a fins máis
elevados,  potenciado  pola  curiosi-
dade e o desexo de coñecelo todo.
Ambos,  pois,  botan  a  andar  nesta
procura  da  verdade  detrás  das  si-
tuacións  terreais,  as  certezas  e  o
confort da ignorancia, pero de mo-
dos moi distintos. Se Gauss é un xe-
nio  ensimesmado,  pechado  fronte
ao seu escritorio con papel  e plu-
ma, disposto a atoparlle sentido a
aproximacións tales como a curva-
tura da Terra, Humboldt, o enaxe-
nado,  abandona  toda  comodidade
da súa situación privilexiada e lán-
zase  ao  coñecemento  empírico  ao
redor  do  mundo,  ao  ensaio/erro,
coa inocencia como maior virtude.
Mentres Gauss se lamenta por ato-
parse rodeado de mediocres, a sen-
sación  de  incomprensión  tamén  a
sofre  en  carne  propia  Humboldt,
incapaz de entender por que os es-
cravos cuxa liberdade el mesmo pa-
gou simplemente non saben que fa-
cer con esa liberdade.

O tamén actor Detlev Buck leva a
cabo  a  difícil  tarefa  de  converter
un éxito editorial nun fito cinema-
tográfico, esforzo ao que tamén se
enfrontaron, por exemplo, e citan-
do  algunhas  das  translacións  de
maior  impacto  na  última  década,
Tom Tykwer con  O perfume (2006)
ou Ang Lee con A vida de Pi (2012).
E as súas ferramentas son unha fo-
tografía máis que correcta, a cargo
de Slawomir Idziak, quen se permi-
te  o  capricho  estético  de  ofrecer
pura  beleza  nalgún  fotograma,  e

unha banda sonora que funciona ben
e acompaña o devir destes dous per-
sonaxes,  reforzando  a  intensidade
de cada un dos  momentos  e situa-
cións. Pero o alicerce sobre o que se
sustenta o filme é, por riba de todo,
a actuación dos dous protagonistas.
Florian  David  Fitz  e  Albert  Schuch
encarnan a Gauss e Humboldt impri-
míndolles  de  forma  moi  atinada  o
carácter  necesario  aos  personaxes
reais aos que interpretan. Fitz ache-
ga  a  personalidade  case  obsesivo-
compulsiva  do  matemático,  xenio
ambicioso,  egocéntrico  rodeado  de
imbéciles  analfabetos  incapaces  de
comprendelo;  por  outra  banda,
Schuch encaixa con solvencia a cu-
riosidade científica do chamado ex-
plorador máis famoso da época, cu-
nha inquebrantable vontade á altura
do seu afán de coñecer os confíns do
planeta, catalogar a súa flora e fau-
na e penetrar no ignoto co ideal ilus-
trado. Completa o elenco un grupo
de secundarios entre os que destaca
o sempre eficaz Karl  Markovics (Os
falsificadores).

Sería inxusto pasar por alto as virtu-
des desta película e afirmar con pre-
potencia que é este un produto de
consumo masivo e fácil dixestión. O
certo é que o feito de que, como pe-
lícula comercial, funcione perfecta-
mente é un exemplo dos seus acer-
tos.  En  Medindo  o  mundo  non  hai
unha deliberada vontade de elevar a
discusión sobre o cambio da linguaxe
literaria á linguaxe visual, nin ofre-
cer un arriscado acto de vangardis-
mo  e  xogo  posmoderno  de  experi-
mentación  cinematográfica.  Detlev
Buck tampouco o pretende. A narra-
ción está ao servizo da historia e os
elementos que a compoñen traballan
entre  si  con  eficiencia.  Este  é  un
produto de goce e como tal está ben
executado.  O  espectador  deixarase
levar polos avatares das viaxes para-
lelas  destes  dous  grandes  explo-
radores. Verá os límites aos que po-
de chegar o ser humano na súa obs-
tinación por  dar  explicación cientí-
fica aos fenómenos naturais e a súa
vontade férrea ante os embates e di-
ficultades no camiño. 
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