
Europa
Sesión do 6 de febreiro de 2019                                                                                   O Capitán

Der Hauptmann. Alemaña, 2017. B/N, 118 min. Drama bélico | Dirección e guión: Robert Schwentke | Fotografía:
Florian Ballhaus |  Música: Martin Todsharow |  Elenco:  Max Hubacher (Herold), Milan Peschel (Freytag), Frederick
Lau (Kipinski), Bernd Hölscher (Schüttle), Waldemar Kobus (Hansen) | Produción: Filmgalerie 451, Alfama Films
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a

No final da II Guerra Mundial, en ple-
na caída do III Reich, Willi Herold, un
soldado desertor  de 19 anos,  atopa
un  uniforme  dun  capitán  nazi.  Fa-
céndose pasar por un oficial para es-
capar  atravesando  as  liñas  do  seu
propio  bando,  Herold  comezará  a
transformarse  usando  a  autoridade
que lle proporciona a súa nova iden-
tidade, revelando a monstrosa esen-
cia daqueles dos que tenta escapar. 

NOTAS DO DIRECTOR

Case 70 anos despois dos feitos,  as
brutalidades  da  II  Guerra  Mundial
suscitan aínda incomprensión e cons-
ternación.  Para  os  estándares  con-
temporáneos, os actos cometidos pa-
recen  anormais,  psicopáticos  e  te-
rroríficos. Pero o horror é algo mo-
ral, non é un concepto analítico. 
Para  poder  explicar  as  accións  de
Willi Herold, debemos comprender o
mundo  no  que  viviu.  Debemos  ir
máis aló das respostas estritamente
morais e experimentar o mundo des-
de o seu punto de vista. Non dunha
forma moral senón vendo o que el vi-
viu e sentindo o que el sentiu. 
O noso público necesita experimen-
tar  a  realidade  de  Herold  directa-
mente, de forma histórica, psicolóxi-
ca e social. Visceralmente, emocio-
nalmente.  Debemos  mergullar  por
completo  ao  público  no  estado  de
ánimo de Herold. 
O noso propósito non é xustificar nin
perdoar  as  accións  de  Herold  me-
diante a súa contextualización senón
comprender  o  marco  de  referencia
que fixo  posible  esas  accións,  che-
gando ao xeral a través do específi-
co.  O feito que Herold  particularice

en extremo a perspectiva dun acon-
tecemento histórico específico per-
mítenos albiscar unha verdade uni-
versal sobre a condición humana en
tempos de guerra, no pasado ou no
presente. Por que contar esta his-
toria?  Porque  como  di  o  escritor
alemán Arnoe Schmidt: “a través do
pasado comprendemos o  presente,
e a través do presente preparámo-
nos para o futuro”.
En termos psicolóxicos, os habitan-
tes  do III  Reich  foron  tan normais
como a xente doutras épocas histó-
ricas. O espectro de perpetradores
foi  unha sección cruzada da socie-
dade normal, e non un grupo espe-
cífico de xente impune con probada
inhumanidade. 
Eles somos nós. Nós somos eles. O
pasado é agora. 

  ENTREVISTA AO DIRECTOR

O Capitán está baseada nun per-
sonaxe real. Cando se lle ocorreu
adaptar esta historia nun filme? 
O nazismo foi un sistema dinámico
e  fixo  falla  moita  xente  para  que
esta  catástrofe  cultural  sucedese.
Interesábame  a  fila  de  atrás  dos
perpetradores. Algúns actuaron des-
de un punto de vista ideolóxico; ou-
tros foron oportunistas, matóns le-
xitimados ou estaban fóra do cami-
ño do mal. Non se trata dos arqui-
tectos  do sistema, senón daquelas
“pequenas xentes” que mantiveron
vivo o sistema nazi. Sabía que que-
ría facer unha película desde esta
perspectiva así que comecei a bus-
car unha historia adecuada. 

Cre que en certo xeito fixo unha
auténtica película de época? 
Non  son  partidario  do  “fetichismo
da autenticidade”. A falacia é pen-
sar que se dispós dos vestidos e os
automóbiles  correctos  xa  se  trata
do  período  correcto.  O  Capitán é
unha  película  de  uniformes,  pero
tomamos moitas liberdades con to-
do o demais. 

Esta película semella un desafío ac-
toral,  especialmente  para  o  novo
Max Hubacher. Como preparou aos
actores? 
Moitas cuestións estaban xa determi-
nadas polo guión. Se analizas pelícu-
las que tratan sobre a violencia e a
cara máis escura da humanidade, en
moitos casos atopas un buraco a tra-
vés  do  cal  escapar,  en  forma  de
humor ou cun personaxe identifica-
ble. Con todo no meu guión non ha-
bía escapatoria. 
Como foi a rodaxe con eles? 
Cada  un  dos  actores  veuse  abaixo
nalgún momento. Max Hubacher en-
trou en estado de shock cando filma-
mos  a  súa  visita  aos  barracóns  de
detención. Bernd Hölscher comezou
a chorar despois disparar a uns pri-
sioneiros. Para el foi moi duro seguir
rodando aquela noite. Eu tamén en-
trei en shock cando o personaxe de
Milan  Peschel  camiña  a  través  dos
corpos  mortos  na  cuneta.  En  certo
xeito afectounos a todos. 

Ensaiaron moito? 
Levamos a cabo ensaios exhaustivos
durante varias semanas. Nin o ton do
filme nin a actuación é naturalista.
Necesitabamos calibrar ese ton e as
intencións co fin de garantir que non
nos  inclinásemos  demasiado  nunha
ou outra dirección.  

Por que rodou en branco e negro?
Disque Martin Scorsese tentou rodar
Touro  Salvaxe en  cor  e  cando  lla
amosou a Michael Powell este díxolle
que a xente non sería quen de ver
máis  aló  do  vermello  do  sangue  e
que debía rodala en branco e negro.
Pareceume moi astuto en termos de
como o público percibe a violencia e
eu precisaba que a xente non  rexei-
tase o filme. Tamén foi  unha deci-
sión intuitiva, porque o noso coñece-
mento do pasado baséase nas foto-
grafías en branco e negro. A terceira
razón foi estética: quería que a pe-
lícula tivese unha calidade abstrac-
ta, unha teatralidade intencionada. 

Luns 11: Oreina · Koldo Almandoz | Mércores 13: Mandy · Panos Cosmatos


