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Paterson. Estados Unidos, 2016. Cor, 113 min. Xénero: Drama indie | Direc-
ción e guión:  Jim Jarmusch |  Produción:  Joshua Astrachan, Carter Logan
(Amazon Studios, Animal Kingdom, K5 Film) | Fotografía:  Frederick Elmes |
Montaxe:  Affonso Gonçalves |  Música:  Jim Jarmusch, Sqürl |  Intérpretes:
Adam Driver (Paterson), Golshifteh Farahani (Laura), Barry Shabaka Henley
(Doc), Rizwan Manji (Donny), William Jackson Harper (Everett)
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SINOPSE

Paterson traballa como condutor de
autobús en Paterson  (Nova Jersey).
Cada mañá, o mozo érguese cedo e
dá un bico á súa muller Laura. Logo
fai a súa ruta e escribe poesía nun
caderno.  Pola  noite  saca  pasear  o
can e visita o bar dun amigo. Pater-
son vive tranquilo na súa discreta e
rutineira  existencia.  As  repeticións
marcan a súa vida cotiá, o seu único
compromiso  diario  é  coa  escritura
duns poemas que dan conta da súa
visión do mundo.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Cal foi a orixe da historia?
A primeira vez que fun a Paterson foi
hai 25 anos, porque de alí é o gran
poeta  Williams  Carlos  Williams,  un
médico  que  trouxo  ao  mundo  máis
de 2.000 bebes e que escribiu poe-
mas belísimos. Fun ver a fervenza e
os edificios industriais, e ao regresar
a  Nova  York  púxenme  a  estudar  a
historia da cidade. Non para facer un
filme,  senón  porque  é  fascinante.
Creouna Alexander Hamilton como a
cidade  utópica  industrial  fronte  o
poder  da  fervenza.  Converteuse  a
comezos  do século  XIX  na  primeira
cidade industrial de Estados Unidos.
Unha desas urbes con multitude de
grupos  étnicos,  intereseime  moito
nela e tomei notas do primeiro pará-
grafo do poema  Paterson, que des-
cribe como un home a formación ro-
chosa á entrada da cidade. Iso deu-
me  a  idea  de  crear  un  personaxe
chamado Paterson, que vive en Pa-
terson, que é un poeta e ten un tra-
ballo real, porque non hai poeta que
gañe diñeiro coas  letras.  Gustoume
que  fose  condutor  de  autobús  por-
que vai pola cidade vivindo historias
diversas mentres mantén un horario.

De onde vén a estrutura de dividir
a historia nos días da semana?
Pensei que a metáfora de repetir ca-
da día sendo só unha pequena varia-
ción do día anterior era algo moi ob-

vio. Estou obsesionado cos fractais,
variantes e a repetición de patróns,
desde a música de Bach ás impre-
sións de Andy Warhol. Simplemente
amo as variacións, é unha boa for-
ma de estruturar unha historia.

Considérase un minimalista?
O minimalismo é unha cousa difícil
de definir porque identifica certas
aproximacións  artísticas,  así  que
non  estou  completamente  seguro
do que significa. Tratamos de facer
unha película que fose intencional-
mente modesta, sen dramas, confli-
tos  ou  acción.  É  unha  especie  de
antídoto ante a violencia e o drama
do mundo.

A sombra  de  William  Carlos  Wi-
lliams pesa sobre o filme.
Non tes que saber nada de William
Carlos Williams para ver a película.
Se  o  coñeces,  talvez o filme teña
un pouco máis de riqueza para ti. E
se alguén que nunca ouviu falar de
William Carlos Williams ve a pelícu-
la e vai investigar sobre el, signifi-
caría que fixemos algo ben. Pero a
intención non é didáctica.

Foi Adam Driver a súa musa?
A verdade non, non escribín o papel
pensando nel. Normalmente escribo
para actores específicos, pero esta
vez fixen o casting a posteriori. Só
vira a Adam en  Frances Ha,  Inside
Llewyn  Davis,  dous  episodios  de
Girls e lera tamén algunha entrevis-
ta súa, e pensaba: “Quero coñecer
a este home”.  Sabía que o quería
desde o momento que o coñecín. É
perfecto  para  o  papel,  colaborou
comigo de forma marabillosa  para
meterse na pel do personaxe.

Paterson producina  por  Amazon
Studios, que encarna un novo mo-
delo de distribución cinematográ-
fica. Que opina do cambio no que
a industria está inmersa? 
Non  me  gusta  a  nostalxia,  e  non
creo que a tecnoloxía dixital  sexa
negativa, pero son vello e sinto un
amor  particular  polo  celuloide:  é
máxico e  poético e fermoso.  Pero
se hai 10 anos a xente vía películas
sobre todo nos cinemas, actualmen-
te  vense  sobre todo  na casa.  E eu

non  podo  cambiar  iso,  gústeme ou
non. Eu fago o filme que quero, co-
mo quero  e  cos  colaboradores  que
quero.

Que é o que goza máis do proceso
de facer un filme?
Gústame todo, escribir, rodar e mes-
mo editar a narración; o único que
non me gusta é conseguir os cartos.
Encántame  escribir,  chegar  ao  mo-
mento  no  que  consigo  escoitar  aos
personaxes falar,  cando xa non lles
digo o que teñen que dicir e dinmo
eles a min. Tamén me gusta filmar
porque estás rodeado de xente aluci-
nante. Logo, na sala de montaxe é
cando a película toma forma, xogas
co  contido  póndolle  música.  Pero
non me gusta conseguir o diñeiro e
tampouco me gusta facer isto, falar
sobre o meu traballo.

Como escolleu a banda sonora?
Amo a música electrónica, pero nun-
ca a tivera nas miñas películas como
score. Estiven a probar moita música
de diferentes bandas como Boards of
Canada ou  Brian Eno.  É ambiental,
unha cousa de ilusión.

Ao presentarse en Cannes, a crítica
describiu  Paterson como “o filme
máis persoal de Jarmusch”.  É así? 
Xa o dixeron cando fixen  Flores ro-
tas. E logo fixen  Só os amantes so-
breviven e todo o mundo dixo: “É a
súa película máis persoal, debe ser
autobiográfica”. Non sei que demos
significa iso. Os meus filmes son os
meus fillos, e posúen o meu material
xenético. Pero non podo dicir máis,
lembre que son inimigo da análise.

Está a piques de cumprir 64 anos.
Como lle afecta a idade? 
Creo ser algo máis sabio; aos 30 era
un  completo  idiota.  Pero  cada  día
aprendo cousas e penso no  que non
sei. Tras cumprir os 60 decateime de
que, no tempo que me queda, quero
facer máis cousas: non só dirixir se-
nón tamén pintar, e compor música,
e escribir, e deixar de preocuparme
polo que non controlo. Esa é a gran
epifanía que tiven coa idade: fai  o
que tes que facer, e non deixes que
o  demais  te  devore.  Acábaseche  o
tempo!

Luns 15: Hoax_canular · Dir. Dominic Gagnon  | Mércores  17: sen proxección por ser festivo


