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PAPUSZA

FICHA TÉCNICA

Papusza. Polonia,  2013. Cor, 125 min. Xénero: Biopic | Dirección e guión:
Joanna  Kos-Krauze,  Krzysztof  Krauze  |  Produción: Lambros  Ziotas
(Argomedia Productions) |  Fotografía: Krzysztof Ptak |  Montaxe: Krzysztof
Szpetmanski  |  Música:  Jan  Kanty  Pawluskiewicz |  Intérpretes:  Jowita
Miondlikowska  (Bronislawa  Wajs  “Papusza”),  Zbigniew  Walerys  (Dionizy
Wajs), Antoni Pawlicki (Jerzy Ficowski), Artur Steranko (Czarnecki)

PREMIOS
a

Festival de Karlovy Vary 2013
Mención Especial do Xurado
Seminci de Valladolid 2013
Mellor Dirección, Mellor Actor

SINOPSE

Baseada na vida de Bronislawa Wajs
“Papusza” (boneca en romaní),  pri-
meira poeta xitana en publicar a súa
obra en Polonia, desafiando a imaxe
feminina tradicional da súa comuni-
dade.  Expresaría  os  sufrimentos  e
devezos do seu pobo en versos dun
poderoso lirismo,  e sería repudiada
pola súa propia familia, que a acusou
de  traizoar  os  seus  segredos.  Pa-
pusza viviu inmersa na pobreza e a
abnegación, torturada pola culpabili-
dade até a súa morte.

NOTAS DOS DIRECTORES

Papusza foi unha muller romaní, na-
da nunha carruaxe, unha autodidac-
ta finalmente mencionada nas enci-
clopedias e o seu traballo traducido
a moitas linguas. Tamén foi nomeada
como unha das 60 mulleres máis im-
portantes da historia de Polonia. Non
merece contarse este destino extra-
ordinario nunha película épica? Para
nós, tamén é unha oportunidade pa-
ra presentar o mundo romaní con to-
da a súa dignidade.
A cultura romaní apenas suscitou in-
terese, espertando medo e hostilida-
de. Coa súa monografía Jerzy Ficow-
ski proxectou unha nova luz sobre os
romanís  e  contribuíu  ao seu mellor
entendemento. Nós queremos seguir
os seus pasos e mostrar ao público a
pura e apaixonada alma da cultura
xitana.  Xunto  aos  dous  personaxes
principais  hai  un  terceiro  protago-
nista, o mundo xitano. Recrear a for-
ma de vida romaní, xa extinguida na
súa forma orixinal en Europa, supuxo
o maior  reto do noso traballo de 5
anos na película. Só despois de fina-
lizar, démonos conta do ousada que
era a tarefa de tentar reconstruír es-
te  mundo  desde  cero,  construír  os
tabores (grupo de familias que viaxa-
ban en cabalos ou en carromatos),

describir como foron os 80 anos da
historia  romaní,  até  a  época  co-
munista en Polonia, que deu lugar
ao seu asentamento forzoso. Sobre
todo  porque  non  hai  moita  docu-
mentación sobre os romanís e o seu
exterminio,  mentres  que  hai  un
enorme corpo de investigación so-
bre  a  cultura  xudía  de  antes  da
guerra e o Holocausto.

A nosa película conta a historia du-
nha muller extraordinaria, que pa-
gou un terrible prezo por transgre-
dir as normas da súa comunidade e
publicar as súas obras poéticas, un
prezo de rexeitamento e soidade. É
tamén unha historia sobre o amor e
unha persoa que vai máis aló do seu
tempo e ten a valentía de manterse
fiel a si mesma até o final.

Non é unha película biográfica. Non
é unha película socio-política ou un
traballo  con  aspiracións  etnográfi-
cas. É un filme sobre a coraxe para
crear, o sufrimento e a soidade na
cima da súa popularidade, o amor e
a devoción non correspondida. Pero
tamén sobre a felicidade.

ENTREVISTA Á DIRECTORA

Converteuse  en  cineasta  pero
nunca estudou cinematografía.
Non,  para  nada.  Estudei  polaco  e
hebreo dous anos, e empecei a tra-
ballar na Fundación Lauder para re-
construír a comunidade xudía. Des-
pois  a  televisión  polaca  ofreceu
unha bolsa para guionistas e gañei-
na eu.  A televisión era fantástica,
porque escribiamos un guión e logo
nos daban a cámara e os materiais.
Foi a mellor escola. Pouco a pouco,
mudeime á industria do cine, por-
que  sabía  que  puro  entretemento
non é para min.

Os  actores  tiveron  que  aprender
un dialecto que xa non existe.
Existe, pero é moi impuro. Ese é o
problema.  O  pobo  xa  non  fala  o
idioma, poñen terminacións moder-
nas ás raíces orixinais. Así que tive-
mos  que  traballar  cun  consultor
para reconstruír a pureza da lingua.

Recibiu axuda de asociacións roma-

nís coa investigación histórica?
Non,  porque  os  romanís  non  teñen
historiadores, é algo tráxico: mesmo
a finais dos anos 70 e 80, non crían
na educación; a  súa forma de vida
era unha cultura oral. 

Agás os tres protagonistas,  os  de-
mais intérpretes eran romanís non
profesionais.  Como  foi  traballar
con eles?
Foi sinxelo, aínda que teñen un códi-
go moi forte, e tes que saber como
comportarte en determinadas situa-
cións.  Así,  os  anciáns  non quixeron
escoitarme por ser unha muller máis
nova  ca  eles,  e  Krzysztof  tivo  que
dar as instrucións.

O filme é matizado: non ignora os
problemas  da  comunidade  xitana
da época, pero non a condena.
Dábanos  algo  de  medo  a  reacción
dos romanís, porque queríamos amo-
sar una visión honesta desta socieda-
de, que é moi difícil, especialmente
coas mulleres. Aínda así, seica gus-
toulles:  é  a  primeira  vez  que  esta
comunidade recibe un tipo de trata-
mento histórico “fresco”.

Interesante  que  use  a  palabra
“fresco”, tendo en conta que usou
fotografías como pano de fondo.
Por iso non é unha estrutura lineal.
Queríamos evitar a estrutura ameri-
cana de tres actos, tan de Hollywood
- non, non, non! Empregamos unha
estrutura  emocional,  na  que  cando
estás  a lembrar  algo,  tes  un flash-
back, talvez 5 segundos ou 5 minu-
tos, e non sabes por que. Así que a
película é difícil de ver para algúns,
quedan  confundidos  porque  están
afeitos a que todo se conte claro e
paso a paso.

Que foi o máis duro da rodaxe?
O proceso máis longo foi o da banda
sonora, xa que tentamos deseñar nós
mesmos todos os sons dunha vila na
década de 1920 en vez de mercalos
a un arquivo. Tamén, para a produ-
ción,  houbo  que  construílo  todo.
Ademais, tiñamos á segunda unidade
filmando  contra  a  pantalla  verde.
Pero  a  pos-produción  non  foi  tan
dura, en torno a tres meses. 

Luns 2: festivo | Mércores 4: O PAÍS DAS MARABILLAS · A Rohrwacher | Luns 9: PASOLINI · A Ferrara 


