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Nebraska. Estados Unidos, 2013. B&N, 115 min. Xénero: Comedia dramática
|  Dirección:  Alexander  Payne  |  Guión: Bob  Nelson |  Produción: Albert
Berger, Ron Yerxa (Bona Fide Productions) | Fotografía: Phedon Papamichael
|  Montaxe: Kevin Tent |  Música:  Mark Orton |  Intérpretes:   Bruce Dern
(Woody Grant),  Will  Forte  (David  Grant),  June Squibb (Kate Grant),  Bob
Odenkirk (Ross), Stacy Keach (Ed)

PREMIOS
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Festival de Cannes 2013
Mellor Actor
National Board of Review 2013
Mellor Actor, Mellor Secundario
Premios Independent Spirit 2013
Mellor Guión Novel

SINOPSE
a

Tras  confundir  un  correo  promo-
cional  cun  premio  de  verdade,
Woody Grant, un ancián con sínto-
mas de demencia, cre que se vol-
veu rico, obrigando ao seu receoso
fillo David a emprender unha viaxe
para ir cobralo. Aos poucos, a rela-
ción entre ambos (rota durante va-
rios anos polos desvaríos etílicos de
Woody) tomará un cariz distinto an-
te a sorpresa da retranqueira nai de
David e o seu triunfador irmán Ross.
Pero, que ocorrerá cando Woody re-
grese á súa vila natal, onde lle dixo
a todos que se volvera millonario?

ENTREVISTA AO DIRECTOR

É a primeira vez, en case 20 anos
de carreira e 6 películas, que non
escribe o guión orixinal. Que o le-
vou a tomar esa decisión?
Atopar un guión, o de Bob Nelson,
que parece escrito por min. Ten to-
do o que adoito incluír nos meus fil-
mes: a estrada, a viaxe, un prota-
gonista maior, uns personaxes inte-
resantes,  a  fusión  entre  drama  e
humor. E por riba ten algo que nun-
ca incluín, de tan dentro que o le-
vo: transcorre en Nebraska, que é
onde nacín. Coa vantaxe de locali-
zarse en zonas do estado que non
coñecía ben e que a rodaxe me deu
oportunidade de coñecer.

Por que decidiu filmar en Cinema-
scope e branco e negro?
Nin sequera considerei a posibilida-
de de filmar en cor: sempre a ima-
xinei en branco e negro. Até o pun-
to de que cando me atopei con pro-
dutores  dispostos  a  apoiala  só  se
era en cor, aparteime do proxecto.
O meu director de fotografía suxe-
riu a posibilidade  de filmala en co-
res lavadas,  pero non  quixen saber

nada. A razón é que é a historia dun
home vello e, por tanto, é melancó-
lica. Transcorre no outono, cando o
vento  sopra  e  as  árbores  parecen
esqueletos. Eu quería filmar iso: o
esqueleto  das  cousas  e  da  xente.
Non  en  sentido  fúnebre,  senón  a
esencia mesma das cousas, o óso. O
Cinemascope é  para  captar  o  am-
biente, para que se sentise en pan-
talla. Pero hai outro nivel de signifi-
cación: cando comezamos a rodar,
Estados  Unidos  achábase  en  plena
crise económica. Iso fíxome querer
asociar visualmente a contempora-
neidade cos  tempos da Depresión,
que foron en branco e negro.

Que o levou a elixir como protago-
nista  a  Bruce  Dern?  Seica  Gene
Hackman era a primeira opción.
É certo,  pero  Gene  está  retirado,
non  pensa  volver  á  actuación.  De
Bruce, o que máis me interesou del
foi  o seu pelo.  Tende a voarlle, o
que era moi axeitado para un per-
sonaxe  que  mostra  signos  de  de-
mencia  senil.  Ademais,  Bruce  ten
certo problema para apoiarse nunha
perna, sufriu unha ferida no cuádri-
ceps. Esaxerando un pouco esa ren-
gueira e co pelo a voar, Bruce ten
un aspecto ruinoso, o que eu preci-
saba para o personaxe.

Volveu  lograr  logra  que un  actor
famoso fixese un papel totalmente
distinto, como pasou con Jack Ni-
cholson e George Clooney.
O que os actores bos queren é dei-
xar  de ser  eles  mesmos; os malos
prefiren  seguir  sendo  estrelas.  Así
que cando lle ofreces a un actor de
verdade  un  papel  que lle  permite
ser outro, o actor vai estar enorme-
mente  agradecido,  vai  entregarse
en  corpo  e  alma.  Sucedeume con
Nicholson, con Clooney e agora con
Bruce. Traballo cos actores ao revés
que en Hollywood: en lugar de mo-
delar o personaxe a medida da es-
trela, pídolle á estrela que se con-
virta no personaxe.

E gústalle mesturar a esas estrelas
con actores non profesionais.
Sempre trato de reunir tres clases
de actores: os consagrados; actores

locais, que fan teatro vocacional ou
filman comerciais; e xente común e
corrente do lugar. No caso de  Ne-
braska,  pasamos  un  ano  seleccio-
nando  granxeiros  e  campesiños  da
zona, para que fixesen dos irmáns
de Woody e  as  súas  esposas.  Aí  o
mérito  é de John Jackson,  o  meu
director de casting.

Foi  unha influencia  A última pe-
lícula, de Peter Bogdanovich, que
tamén era en branco e negro e ta-
mén transcorría nun Medio Oeste
en estado de desaparición?
A de  Bogdanovich  paréceme  unha
gran  película  e  non  vou  dicir  que
non a tiven presente cando empe-
cei a pensar nesta. Pero sucede que
tanto  o  meu  coguionista  habitual,
Jim Taylor, como eu adoitamos to-
mar  como  referencia  a  realidade,
non o cinema. Cando temos algunha
dúbida,  non  imaxinamos  cómo re-
solvería a escena tal realizador, se-
nón qué pasaría se iso sucedese en
realidade. É tamén por iso que me
interesa filmar en decorados natu-
rais, como faría un documentalista.
Non constrúo nada. Se podo deixar
o decorado tal como está, déixoo. A
granxa  abandonada  onde  se  criou
Woody Grant é en realidade tal co-
mo aparece, non tocamos nada.

En todos  os  seus  filmes  repítese
unha  constante:  homes  fráxiles
que  desafían  o  prototipo,  unha
masculinidade  que non  aspira  ao
heroísmo senón á  integración  ou
ao ordenar o caos.
Eu até agora só fixen 6 películas, e
espero  que  estes  6  filmes  acaben
sendo só unha pequena porcentaxe
do  traballo  que  chegarei  a  facer.
Non podo falar das miñas obras fu-
turas, pero por algunha razón nes-
tes 6 filmes,  o meu coguionista  e
mais eu interesámonos nese tipo de
home común. Un home que está a
loitar coa súa vida, para saber quen
é el, lidando coa discrepancia entre
o home que querería ser e o que é
en realidade. Creo que tamén esta-
mos a falar dun arquetipo cómico,
sobre  o  cal  sempre se  pode cons-
truír unha comedia.
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