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Sesión do 17 de novembro de 2020      Aguirre, a cólera de Deus

Aguirre der Zorn Gottes. Alemaña, 1972. Cor, 94 min. Aventuras | Dirección e guión: Werner Herzog | Fotografía:
Thomas Mauch | Música: Popol Vuh | Intérpretes: Klaus Kinski (Aguirre), Helena Rojo (Inez), Del Negro (Carvajal), Ruy
Guerra (Ursua), Peter Berling (Guzmán), Cecilia Rivera (Flores) | Produción: Werner Herzog Filmproduktion  
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SINOPSE
a

En 1560, unha tropa de conquistado-
res españois descende da montaña
na procura de El Dorado. Pero parte
do  equipo  sepárase  nos  pantanos.
Constitúen unha expedición máis pe-
quena, baixo o control de Pedro de
Ursua  e  do  seu  segundo,  Lope  de
Aguirre. Aguirre, aventureiro ambicio-
so e brutal, manipularao todo habil-
mente para proporlles aos seus com-
pañeiros un novo xefe, Fernando de
Guzmán. 

NOTAS DA PELÍCULA

A  idea  do  filme  xurdiu  despois  de
que un amigo prestase a Herzog un
libro sobre aventureiros históricos; ao
ler sobre Lope de Aguirre, o cineasta
comezou a concibir a historia. Creou
a maioría dos detalles da trama e os
personaxes, a pesar de inspirarse en
persoas reais e no relato de Gaspar
de Carvajal sobre a expedición polo
Amazonas.  Partindo  dunha  historia
minimalista e de diálogos rudimenta-
rios, a película recrea unha visión da
irracionalidade  humana  como  con-
trapunto  á  riqueza  exuberante  pero
implacable da selva amazónica.
a

Herzog declarou que o obxectivo de
Aguirre  era  crear  unha  película  co-
mercial, diferente aos seus anteriores
traballos,  que estaban destinados a
un  público  minoritario.  O  proxecto
dispuxo dun orzamento de 370.000
dólares, aínda que un terzo do total
destinouse ao actor protagonista. 
a

Herzog escribiu o guión el só en só
dous días e medio. Gran parte deste
foi escrito durante unha viaxe en au-
tobús  a Viena  co seu equipo de fút-

bol. A película filmouse seguindo as
directrices do guión, agás algunhas
diferenzas: Herzog eliminou as refe-
rencias a Orellana, e a secuencia do
barco atrapado aparece como unha
alucinación. Ademais, o final era to-
talmente distinto: finalmente un pa-
pagaio berraba “El Dorado”.
a

Aguirre, a cólera de Deus sería a pri-
meira das colaboracións entre Her-
zog e  Kinski,  quen fora a primeira
escolla do director para o papel. Os
dous coñecéranse varios anos an-
tes, cando o actor residiu na mesma
pensión que a familia de Herzog du-
rante  tres  meses.  As  violentas  e
exasperadas reaccións do intérprete
deixaron  unha  impresión  duradeira
no cineasta.  Anos máis tarde, Her-
zog lembrou ao volátil actor e soubo
que era o único que podía interpre-
tar ao tolo Aguirre, polo que lle en-
viou unha copia do guión.
a

Desde o comezo da produción, ac-
tor e director discutiron sobre como
retratar ao protagonista. Kinski que-
ría interpretar un salvaxe tolo e des-
variado, mentres que Herzog quería
alguén máis tranquilo e ameazador.
Co fin de obter o rendemento dese-
xado, antes de rodar o cineasta en-
furecía de xeito deliberado a Kinski,
e cando este amosaba a súa rabia,
Herzog aproveitaba para comezar a
gravar.
a

A filmación tivo lugar na selva pe-
ruana, Machu Picchu e os afluentes
do Amazonas na rexión do Ucayali.
Tras nove meses de planificación, a
rodaxe durou cinco semanas, e rea-
lizouse en orde cronolóxica para re-
flectir  no  elenco  a  viaxe  dos  ex-
ploradores.  O  escaso  orzamento
impediu o uso de dobres ou de ela-
borados efectos especiais. O elenco
e o equipo tiveron que escalar mon-
tañas, camiñar entre a frondosa sel-

va  e  atravesar  os  ríos  con  balsas
construídas polos nativos. Durante a
rodaxe,  unha  tormenta  provocou
unha inundación que destruíu todas
as  embarcacións  fabricadas  para
usar na película; esta inundación in-
corporouse inmediatamente á histo-
ria. Este contexto de tensión desatou
a tormentosa relación que manterían
Herzog e Kinski ao longo da súa ca-
rreira polas súas abertas discrepan-
cias profesionais e persoais.
a

A  lingua  orixinal  foi  o  inglés:  os
membros do elenco e o equipo pro-
viñan de 16 países diferentes e este
idioma era o único común entre eles.
Ademais,  Herzog  pensou  que  así
melloraría a distribución. 
a

A  banda  sonora  foi  composta  por
Popol  Vuh,  unha  banda  alemá  de
rock  progresivo  e  krautrock.  O  te-
clista Florian Fricke coñecera a Her-
zog varios anos antes, mesmo inter-
pretara un pianista na súa ópera pri-
ma,  Signos de vida.  Aguirre sería a
primeira de varias colaboracións en-
tre o grupo e o cineasta. Popol Vuh
usaron  un  estraño  instrumento  ao
que  chamaron  “coro-órgano”.  Tiña
no seu interior tres ducias de cintas
diferentes que corrían paralelas entre
si en bucles. Todas esas cintas soa-
ban ao mesmo tempo e había un te-
clado  que  xeraba  un  son  similar  á
voz humana, pero ao mesmo tempo
moi artificial e inquietante.

Aguirre foi  aplaudida  pola  crítica  e
rapidamente catalagouse como filme
de culto (en París estivo 15 meses en
carteleira). Aparece na lista das 100
mellores películas de todos os tem-
pos elaborada pola revista Time. Os
seus  elementos  narrativos  e  o  seu
estilo visual exerceron unha forte in-
fluencia nos filmes  Apocalypse Now
de Francis Ford Coppola e  O novo
mundo de Terrence Malick.
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