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1850, en plena febre do ouro. Os ir-
máns Charlie e Eli Sisters son pisto-
leiros  coas mans manchadas de san-
gue, tanto de criminais como de ino-
centes.  Charlie  naceu  para  matar, 
pero  Eli  soña  con  levar  unha  vida 
normal.  Un  encargo  do  Comodoro, 
que  quere  eliminar  a  un  químico 
buscador de ouro, levaraos de Ore-
gón a California nunha viaxe iniciá-
tica que porá a proba o vínculo entre 
os dous irmáns.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Como xurdiu este proxecto?
Pois dunha forma bastante nova para 
min.  A idea  non  é  miña,  senón  de 
John C. Reilly e a súa muller, a pro-
dutora  Alison  Dickey.  Coñecémonos 
no  Festival  de  Toronto  en  2012,  e 
pedíronme que lese a novela de Pa-
trick  deWitt  da  que  compraran  os 
dereitos, e gustoume moitísimo. Foi 
a primeira vez que aceptei unha pro-
posta para un filme, até entón sem-
pre traballara con ideas propias. 

Nunca quixera facer un western?
O certo é que non, nunca me sentín 
atraído  polo  xénero,  talvez  só  por 
títulos  crepusculares  e  autocríticos 
coma Río Bravo ou O home que ma-
tou a Liberty Valance. Como europeo 
teño un enfoque distinto,  para min 
esta é máis unha fita de época. Eu 
quería falar sobre a febre do ouro. A 
xente viña a América co soño dunha 
vida mellor, pero non parecía impor-
tarlles que fosen envelenar o medio 
ambiente. Para min o máis importan-
te era a imaxe destes dous homes, 
maiores de 40 anos, que falan e se 
comportan  como  se fosen  nenos.  É

unha película iniciática, a pesar de 
que os personaxes sexan adultos. 

Decidiu non rodar en Estados Uni-
dos, senón en España e Romanía.
Foi  unha  das  nosas  condicións,  e 
non só por temas de orzamento. Vi-
ramos exteriores na costa oeste dos 
Estados Unidos e en Alberta, onde 
xa se rodara a serie Deadwood. Con 
todo, sentía que todo estaba dema-
siado visto e que necesitabamos ser 
máis creativos. Para min, o impor-
tante é dar realismo. 

Como foi a súa primeira experien-
cia con estrelas de Hollywood?
Hai actores cos que merece moito a 
pena traballar, profesionais que en-
chen a pantalla coa súa forza e pre-
senza. Traballando con eles descu-
brín o que é a dedicación de verda-
de: esa que nunca decae. Unha vez, 
Jake Gyllenhaal achegóuseme e dí-
xome:  “Lin  moito  sobre  a  época, 
pero na túa opinión, como construi-
ría as frases alguén que estudou nu-
nha universidade da costa leste no 
século  XIX?”.  Como ía  contestarlle 
eu a iso?  Jake decidiu ir  practicar 
cun  lingüista  un  mes  e  volveu  co 
guión cheo de anotacións fonéticas. 
Iso era novo para min.
Estes actores chegaban co persona-
xe  xa  caracterizado,  sabían  como 
tiñan que sentarse ou como actuar 
en compañía doutros, se miraban ou 
non a alguén ao falar. Saben onde 
está a cámara, por que está aí, co-
mo  aparecerán  eles  nese  plano  e 
que detalles da súa expresión vanse 
capturar. Talvez fósemos ter un día 
duro  de  rodaxe,  pero  sempre  me 
tranquilizaba saber que, cando che-
gase ao traballo, eles estarían alí.

Que tal con Joaquin Phoenix?
Joaquin é o home máis encantador 
que coñecín na miña vida. Ao em-
pezarmos,  díxome:  “Jacques,  eu 
non son un actor profesional”. É di-
fícil tomarse esa afirmación en se-
rio, sabendo que leva diante das cá-

maras desde os 8 anos... Ao final de 
cada toma, agardaba que foses dicir-
lle que tiña que mellorar a próxima 
vez. Mesmo se todo estaba ben, el 
seguía a ter as súas dúbidas.

Como foi colaborar co cinematógra-
fo Benoît Debie?
Tanto Harmony Korine como Gaspar 
Noé conseguiran que admirase o seu 
traballo. Ante todo, o que el quería 
era filmar en 35 mm. É dos poucos 
cinematógrafos  que  aínda  buscan 
captar as cores e non quedar con esa 
aparencia pouco saturada e con pre-
dominio  de azuis  que se  converteu 
no estándar coas cámaras dixitais. O 
resultado foi unha paleta escura, na 
que  tentamos  ter  presentes  os  da-
guerrotipos sobre placas de metal do 
século XIX.

Barallou a posibilidade de adaptar 
visualmente o filme ao estilo dun 
western clásico?
Non é un aspecto que me fascinase. 
A moitos directores gústalles experi-
mentar as mesmas dificultades téc-
nicas ou facer recreacións, pero eu 
adoito evitalo, a menos que me re-
sulte de axuda. Queremos unha rela-
ción estreita co tradicional, pero as 
ferramentas  e  a  forma  na  que  se 
presenta a realidade mudaron. Ese é 
un paradoxo moi dos nosos tempos.

O final da película é irónico e lem-
bra, en certo xeito, a Dheepan.
Nunca gravara  un  filme con tantas 
escenas fóra de secuencia, con todo 
insistín en que o final tiña que ser o 
último en rodarse. Esperei até a ma-
ñá do último día para tratar algúns 
aspectos cos actores e que se con-
vertese nun peche de verdade. Non 
tento que o final  pareza parte dun 
soño: está a pasar de verdade. Con 
todo, a forma que toma esa secuen-
cia,  como  a  filmamos,  ten  certo 
punto de fantasía. Presentamos unha 
visión  moi  subxectiva  da  forma  en 
que Eli experimenta todas as sensa-
cións dese momento.
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