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O FILLO DE SAÚL

FICHA TÉCNICA

Saul fia. Hungría,  2015. Cor, 107 min. Xénero: Drama |  Dirección: László
Nemes | Guión: László Nemes, Clara Royer | Produción: Gábor Rajna, Gábor
Sipos (Laokoon Filmgroup) | Fotografía: Mátyás Erdély | Montaxe: Matthieu
Taponier |  Música: László Melis |  Intérpretes:  Géza Röhrig (Saúl), Levente
Molnár (Abraham), Urs Rechn (Biederman), Sándor Zsótér (Dr. Nyiszli), Todd
Charmont (barbudo), Uwe Lauer (Voss), Jerzy Walczal (Frankel)
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SINOPSE

Saul Auslander é un prisioneiro hún-
garo que traballa nos fornos crema-
torios do campo de concentración de
Auschwitz, e que é obrigado a quei-
mar todos os cadáveres dos habitan-
tes  da  súa  propia  vila.  Para  non
perder a  súa humanidade, trata de
salvar dos fornos o corpo dun neno
que toma como o seu fillo, e busca
un rabino para poder enterralo de-
centemente.

NOTAS DO DIRECTOR

O fillo de Saúl é unha ambiciosa lon-
gametraxe producida cun orzamento
modesto que introduce ao especta-
dor no máis profundo dun campo de
concentración. O noso obxectivo era
tomar un camiño completamente di-
ferente ao habitual na realización de
dramas  históricos,  cuxa  dimensión
adoita ser moi ampla e cuxa narra-
ción  caracterÍzase  por  presentar
múltiples puntos de vista. 
Esta película non narra a historia do
Holocausto,  simplemente  a  historia
dun home atrapado nunha situación
espantosa, limitado no espazo e no
tempo. Dous días na vida dun home
que se ve obrigado a  perder  a súa
humanidade e que atopa a supervi-
vencia  moral  no  rescate  dun  cadá-
ver. 
Ao longo da película seguimos os pa-
sos do protagonista,  revelamos uni-
camente o que ocorre ao seu ao re-
dor e creamos un espazo fílmico or-
gánico de reducidas dimensións máis
próximas  á  percepción  humana.  A
nosa estratexia visual e narrativa ba-
seouse no uso dunha fotografía con
pouca  profundidade  de  campo,  a
presenza constante de elementos fó-
ra  de plano  na narración  de tomas

longas e a limitada información tan-
to visual como baseada en feitos á
que tanto o protagonista como o es-
pectador teñen acceso. 
A película  retrata  este  mundo  de
forma fiel, pero os sucesos e luga-
res nos que aconteceu o horror pre-
séntanse fragmentados, o que per-
mite ao espectador dar renda solta
á  súa  imaxinación.  O  espectador
non pode avaliar a totalidade do in-
ferno que atravesa o protagonista,
só  pode  reconstruílo  parcialmente
na súa cabeza. Os diálogos multilin-
gües neste babel de nacionalidades
contribúen  transmitindo  o  senti-
mento orgánico e continuo da per-
cepción humana atrapada no medio
de toda esa inhumanidade.
Nunha  historia  tan escura  como a
aquí  narrada,  creo  que  tamén  se
palpa un gran sentimento de espe-
ranza:  a  través  da perda  total  da
integridade,  dos  valores  e  da  re-
lixión, un home comeza a escoitar
unha débil voz no seu interior, que
lle empuxa a realizar  unha fazaña
aparentemente  inútil,  para  termi-
nar atopando moralidade e un afán
de supervivencia no seu interior.

 ENTREVISTA AO DIRECTOR

Como xurdiu a idea do proxecto?
Mentres rodaba O home de Londres
en Bastia, nunha librería atopei un
libro de testemuños publicado polo
Memorial  da  Shoa,  titulado  Voces
baixo  as  cinzas,  tamén  coñecido
como Os manuscritos de Auschwitz.
Son textos redactados polos antigos
membros do Sonderkommando que
traballaban nos campos de extermi-
nio,  e  enterraron  os  testemuños
que escribiran antes da rebelión de
1944. Neles describíanse as tarefas
que realizaban diariamente, a for-
ma en que se organizaba o traballo
do campo e as regras polas que se
exterminaba aos xudeus.

Como se rodou a película?
O  cinematógrafo  Mátyás  Erdély,  o
deseñador de produción László Rajk
e eu decidimos moito antes de co-
mezar a filmar que nos limitariamos
a uns dogmas: “a película non pode
parecer bonita”,  “non podemos fa-

cer unha película de terror”, “seguir
os pasos de Saúl leva non ir máis aló
do que el ve, ouve ou presencia”, “a
cámara é a súa compañeira,  queda
con el durante todo este inferno”.
Ademais,  queriamos  usar  celuloide
tradicional de 35mm en todo o pro-
ceso.  Esa  sería  a  única  forma  de
manter certa inestabilidade nas ima-
xes e, por tanto, de ser quen de fil-
mar este mundo de forma orgánica.
O  reto  era  conseguir  tocar  a  fibra
sensible da audiencia, algo que impi-
de o proceso dixital.
Todo iso  requiría  o  emprego dunha
iluminación  difusa,  industrial  e  o
máis sinxela posible. Así mesmo, de-
biamos gravar todo co mesmo lente,
de 40mm, cunha proporción restrin-
xida, en lugar de con Cinemascope,
que ensancha o propio campo de vi-
sión. Debiamos permanecer durante
toda a película á altura dos ollos do
personaxe e seguir os seus pasos.

Quen é o actor que encarna a Saúl?
Géza Röhrig  non é actor,  senón un
escritor e poeta húngaro que vive en
Nova York. Coñecino hai varios anos.
Pensei que podería encaixar no pa-
pel de Saúl porque é alguén que está
en  constante  movemento:  os  seus
trazos faciais e o seu corpo cambian
continuamente. É imposible adiviñar
que idade ten, xa que é á vez maior
e novo, pero tamén guapo e feo, or-
dinario e extraordinario, profundo e
impasible,  perspicaz  e  curto.  Géza
móvese moito, é unha persoa moi in-
quieta, pero tamén sabe como man-
terse en silencio e quieto.

Houbo algo que se prohibise facer?
Non quería mostrar a cara do horror
abertamente nin recrear a atrocida-
de  entrando  nas  cámaras  de  gas
mentres morría xente. A película li-
mítase a seguir os pasos de Saúl. 

Afectou a Shoa á súa familia?
Parte da miña familia foi asasinada
en Auschwitz. Era algo do que fala-
bamos todos os días. Durante moitos
anos  non  fun  quen  de  comprender
que pasara e iso mantívome illado.
Co  paso  dos  anos  sentín  a  necesi-
dade de reconectar con ese episodio
específico da miña historia familiar.
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