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O QUINTO EVANXEO DE GASPAR HAUSER

FICHA TÉCNICA

O Quinto Evanxeo de Gaspar Hauser. España, 2013. B&N, 60 min. Xénero:
Drama  experimental  |  Dirección  e  guión: Alberto  Gracia |  Produción:
Oliver  Laxe,  Felipe  Lage (Zeitun  Films) |  Fotografía:  Mauro  Herce |
Montaxe: Alberto  Gracia,  Diana  Toucedo |  Intérpretes:  Josecho,  Sara
García, Oliver Laxe, Nando Vázquez, Alberto Gracia, Pedro Soler
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SINOPSE
a

Novo episodio das peripecias do 'en-
fant sauvage' Gaspar Hauser, acom-
pañado do seu inseparable e  ben-
querido cabaliño de madeira. Suxei-
to imposible, Gaspar ten nesta oca-
sión  a  personalidade  fragmentada
en  cinco  personaxes  arquetípicos:
un anano sadomasoquista, unha se-
dutora  doncela,  un  tipo  cínico  e
déspota, un mariñeiro romántico e
un batman patético, encarnado  po-
lo  propio  director  da  película.  Un
antiheroe de bata e zapatillas, fu-
mador compulsivo,  reflexo da ina-
daptacion na que está inmiscido o
home  decepcionado,  o  home  que
pensa, o home que é deste mundo
sen selo.

NOTAS DO DIRECTOR

O Quinto Evanxeo de Gaspar Hauser
é  un  desatinado  sistema  de  cate-
gorías. 

Un  día  díxenme que  esta  película
tiña que ser un evanxeo, nada me-
nos.  O  mundo  así  interrogado,  é
complicidade e correspondencia en
lugar de vontade e representación,
sen o ánimo ortodoxo de mutilar a
exterioridade  (ou  interioridade)
para compracer ao sentido. É unha
narración imposible,  unha 'traxico-
media' do século XXI. É un evanxeo
un acto  desesperado de introducir
unha  ética  dentro  dunha  estética
que se nos escapa, que é imposible?
A  dialéctica  do  discurso  reflexivo
así consumada, concluíu nunha ex-
periencia  de  aceptación  relixiosa,
nun SI á vida, nada de segredos ínti-
mos, senón rumores despregados ao
infinito que se negan a si mesmos. 

Aquí  a  promesa  cristiá  proxéctase
como pregunta: se detrás do veo da
Graza non hai nada, para que que-
rías espir á Beleza? A linguaxe non
pode falar de linguaxe, a revelación
non é comprensible a través da lin-
guaxe, é pura inmanencia, é pensar

o fóra e repensar o discurso refle-
xivo desde o silencio. 

A mosca zumba dentro do vaso,  o
cristal  está  en  silencio  e  a  cousa
respira máis aló do cristal. 

-Sospeito que todas as traxedias po-
sibles  concéntranse  nunha:  o  paso
do  tempo.  É  esta  unha  utopía  de
ficción? O optimismo empeza aquí,
nos  tempos  que  corren,  unha  vez
esgotados  os  tristes  discursos  e  a
longa  cultura  do  martirio  e  a  la-
mentación?

Como do romanticismo é imposible
escapar, Gaspar propón unha viaxe
desde a utopía romántica do cam-
bio, do movemento continuo, á uto-
pía da ficción. De salvarnos Batman
a todos, estamos fodidos? 

Ten sentido facer unha película sen
ter nada novo que contar? Sospeito
que  todo  tipo  de  creación  e  re-
creación é unha fuxida, un paseo co
neno  imposible  que  fomos  e  que
nunca deixamos de ser e a verdade
é a procura da Verdade con maiús-
culas, por tanto o Proceso de crea-
ción deste evanxeo é un acto de fe,
un acto de idiotez e de obstinación
xovial. 

O Quinto Evanxeo de Gaspar Hauser
é unha película de Ninguén. Un Nin-
guén que vive rodeado da escurida-
de de saberse imposible e á súa vez
goza dunha liberdade que o encerra
nunha cela de mínimas dimensións.
Non lembra isto á etapa prelinguís-
tica de Gaspar Hauser tanto como
ao avatar das redes sociais e o nar-
cisismo 2.0? Áchase no concepto de
autorreadymade a solución proble-
mática  ao  paradoxo  da  autorrefe-
rencialidade  do  suxeito  como  ob-
xecto de estudo? Como di Gaspar: O
que une aos homes non é a nature-
za  nin  o  sentimento  de  peche  no
cárcere da linguaxe, senón a visión
mesma da  linguaxe,  sexa a  lingua
que sexa, sexa o sistema significan-
te que sexa o que se emprega.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Unha  das  premisas  fundamentais
do filme é mostrar o absurdo que

implica tentar explicar a linguaxe
utilizando a propia linguaxe. 
Gaspar  Hauser  é  unha  persoa  que
me gusta, e isto é unha especie de
autobiografía de ficción, por supos-
to moi esaxerada como o é calquera
refabulación. A película, o que ex-
pón  ao  espectador,  é  que  Gaspar
Hauser non existe e que tanto es-
pectador como creador son o perso-
naxe. Ese xogo coa identidade tan
irónico, sarcástico e imposible non
deixa de ser  un xogo que profana
certas  páxinas  sacras,  arquetípicas
e arcaicas;  e,  por  que non dicilo,
banais  e  mesmo  inxenuas.  Aínda
que parta dun escepticismo radial,
non  deixa  de  ser  o  máis  serio  co
que  se  me  podería  ocorrer  xogar.
Con todo o humor e a carga irónica
que poida ter.

Por que é a película un evanxeo?
Parto da base de que toda cultura,
polo menos a que eu coñezo, basé-
ase  nunha  relixión.  Neste  caso  a
xudeo-cristiá.  Interésame  moito  o
concepto de revelación en relación
á  palabra.  As  escrituras  son  catro
evanxeos  que  son  completamente
idénticos, e o catro falan de que a
palabra de Deus é baleira. A Biblia
en si  fálache de que a linguaxe é
absolutamente  imposible.  É  dicir,
que calquera tipo de revelación que
poidas ter sobre calquera cousa, no
momento  no  que  es  consciente,
convértese  nalgo  baleiro.  Non  hai
palabras  para  a  palabra,  non  hai
linguaxe  para  a  linguaxe.  Penso
moito no concepto de que “falar é
mentir”.  Isto  móstrase  na película
O  enigma  de  Kaspar  Hauser de
Herzog, dunha maneira moi irónica
e con moito humor. Un dos perso-
naxes exponlle a Gaspar un enigma.
Hai dúas vilas, a dos verdadeiros e
a dos mentireiros; se estás a medio
camiño e ves a unha persoa, como
saberías  facéndolle  unha  pregunta
de que vila vén. Gaspar dille: “Eu
partiría dunha base de algo que sei
e  analizaría  a  súa  resposta.  Por
exemplo, es un sapo? Se el di que
si, entón saberei  que está a men-
tir”.  Hai  formas  de  pensar  moi
enquistadas en relación á linguaxe.
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