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QUE DIFÍCIL É SER UN DEUS

FICHA TÉCNICA

Trydno byt bogom. Rusia,  2013.  Cor,  177 min. Xénero: Ciencia ficción | 
Dirección: Aleksei German | Guión: Aleksei German, Svetlana Karmalita | 
Produción: Viktor Izvekov, Leonid Yarmolnik (Sever, Lenfilm) |  Fotografía: 
Vladimir Ilin, Yuri Klimenko | Montaxe: Irina Gorokhovskaya | Música: Viktor 
Lebedev | Intérpretes: Leonid Yarmolnik (Rumata), Aleksandr Chutko (Reba), 
Yuriy Tsurilo (Pampa), Evgeniy Gerchakov (Budakh), Natalia Moteva (Ari)

SINOPSE
a

Uns científicos son enviados ao pla-
neta  Arkanar,  onde  a  civilización 
quedou estancada na Idade Media e 
impera  un  réxime  tiránico  onde  os 
intelectuais e os artistas son perse-
guidos.  Os  investigadores  teñen  a 
obriga de non interferir no curso po-
lítico  e histórico  dos  acontecemen-
tos,  pero  o  misterioso  Don  Rumata 
desobedece  aos  seus  superiores;  é 
tomado polo fillo ilexítimo de Deus e 
desencadea  unha  guerra  por  salvar 
aos homes da sorte que lles agarda.

ENTREVISTA AO DIRECTOR (2002)

Seica custoulle décadas adaptar es-
ta novela dos irmáns Strugatski.
Xa tentara adaptala en dúas ocasións 
pero  sen  éxito.  A primeira  vez  en 
1968,  pero  as  tropas  soviéticas  en-
traron  en  Checoslovaquia  e  foime 
prohibida a súa adaptación, pois ato-
paran unha asociación coa “armada 
gris” do libro  dos Strugatski.  E du-
rante  a  Perestroika,  nós  mesmos 
abandonamos a idea comprendendo 
que o tema non estaba entón de ac-
tualidade.  Na  época  de  Gorbachov 
non era difícil ser un deus, tiñamos 
a  impresión  de  que  estar  preto  de 
construír un paraíso na terra. Hoxe 
en  día,  o  tempo  volveu  de  novo; 
estou  certo  de  que  Putin  tamén  o 
sente así. A situación neste país e o 
mundo é moi perigosa, por iso é pre-
ciso realizar un filme coma este.

Nos seus filmes reproduce con gran 
exactitude o decorado dunha época 
determinada. Con que dificultades 
se enfronta neste caso?
Actualmente, por exemplo, teño un 
problema cos cabalos: envíanme pu-
ra  sangues  pero  eu preciso  cabalos 
antiestéticos parecidos aos da Idade 
Media, que tiñan as costas ocas. Na 
República Checa trouxéronme unhas 
eguas panzudas. Imaxina a unha de-
sas pobres eguas galopar cun caba-
leiro armado ou loitar nunha batalla?

Disque traballar con vostede é co-
mo ir ao cárcere.
É certo a medias, pois o núcleo duro 
do meu equipo  traballa comigo des-

de  hai  moitos  anos.  Enfadámonos, 
reconciliámonos e regresan. Moitos 
teñen a mesma actitude: “non im-
porta como sexa German, rodemos 
como  el  diga”.  Eu  esfórzome  por 
facer o que cómpre. Quen é esixen-
te co seu traballo, está comigo.

Por que rodar en branco e negro?
Penso que aínda non se exploraron 
todas as súas posibilidades. A lóxica 
comercial quere volver todo obsole-
to. Así, coa invención do son todo o 
mundo lanzouse ao cinema sonoro, 
e só na actualidade nos decatamos 
do valor do cinema mudo. O mesmo 
sucede co branco e negro, que per-
mite  obter  matices  que  ningunha 
película en cor podería acadar.

ENTREVISTA Á CO-GUIONISTA

[Nota:  Que difícil é ser un deus é 
unha obra póstuma de Aleksei Ger-
man, na que traballou 13 anos ata a 
súa morte en 2013.]

En  que  estado  estaba  a  película 
cando faleceu Aleksei?
A película estaba practicamente re-
matada.  Aleksei  acabara  a  monta-
xe,  completado  a  post-sincroniza-
ción e elixira a música co composi-
tor Viktor Lebedev. O filme estaba 
listo  para  a  última  etapa,  a  mes-
tura,  pero  non  puido  completalo. 
Fomos  Aleksei  German  Jr.  e  eu 
mesma  quen  seguimos  traballando 
niso. Non engadimos nin suprimimos 
nada. Podo garantir que nos limita-
mos a completar o traballo de Alek-
sei tal e como el o imaxinou.

Onde rodaron o filme? 
A maior parte dos exteriores rodá-
ronse rodadas na República Checa, 
onde numerosos castelos e constru-
cións medievais permitían recrear a 
posta  en  escena  necesaria.  Moitas 
outras  escenas  foron  gravadas  en 
San Petersburgo, onde se construí-
ron os decorados in situ nos estudos 
Lenfilm.

A cámara atópase en perpetuo mo-
vemento para dar unha visión sub-
xectiva  dos  personaxes,  con  nu-
merosas  accións  sucedendo  a  un 
tempo a diferentes niveis.

A partir do seu segundo filme, Alek-
sei  interesouse  cada  vez  máis  no 
mundo  ao  redor  dos  protagonistas. 
Pensaba que un personaxe non podía 
comprenderse sen describir a reali-
dade que o rodea. Para el, a cámara 
debía  ser  a  ferramenta  itinerante 
dun artista, capaz de revelar as di-
ferentes  facetas  dun  mesmo  fenó-
meno. Aínda cando se dilúen no in-
terior das secuencias, cada persona-
xe conserva a súa propia natureza. A 
intriga principal é a miúdo relegada 
ao fondo da escena, permitindo ao 
público  ter  a  sensación  de  formar 
parte dunha historia pan-humana.

Pretendía facer German unha pelí-
cula apocalíptica?
Respecto ao final existen dous pun-
tos de vista diferentes. Non todo o 
mundo xulga o final como pesimista; 
algúns espectadores pensan que aín-
da que non se acadou a harmonía no 
mundo, queda a dúbida de se poderá 
acadarse  nun futuro.  German  cam-
biou o final da novela no que se re-
fire ao seu regreso á Terra. Rumata 
pasou  gran  parte  da  súa  vida  en 
Arkanar;  marchar sería  traizoalos  a 
todos.  O novo final  tivo  unha inci-
dencia importante sobre o desenvol-
vemento da intriga e supuxo modifi-
cacións  na  rodaxe  e  unha  maior 
atención ás relacións de Rumata.

DECLARACIÓNS DE GERMAN JR.

Que difícil é ser un deus é unha pe-
lícula única non só pola incrible au-
tenticidade coa que describe a rea-
lidade (por exemplo, as espadas fo-
ron creadas tal como se forxaban hai 
700 anos; a vida dunha cidade me-
dieval  foi  reconstruída  até  o  máis 
mínimo  detalle),  nin  sequera  pola 
incrible  expresividade  dos  rostros 
conseguidos no casting, buscados ao 
longo e ancho de toda Europa. O que 
a converte nunha obra única é a for-
ma na que o proxecto na súa totali-
dade  logrou  alumar  unha  película 
onde cada migalla  é portadora du-
nha verdade artística. Xa ninguén fai 
unha película así; e é altamente im-
probable que alguén consiga volver 
facelo no futuro.
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