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JAUJA
Título orixinal Jauja Dirección Lisandro Alonso Guión Lisandro Alonso, Fabián Casas 
Ano 2014 Duración 109 min. Dirección de fotografía Timo Salminen Son Catriel 
Vildosola Montaxe Natalia López e Gonzalo del Val Dirección de arte Sebastián Roses 
Vestiario Gabriela Aurora Fernández Dirección de produción Micaela Buye Banda 
sonora orixinal Viggo Mortensen, Buckethead Reparto Viggo Mortensen, Diego 
Roman, Ghita Nørby, Mariano Arce, Viilbjørk Malling Agger, Misael Saavedra, Adrián 
Fondari Distribuidora Noucinemart Sinopse 1882, durante a chamada Conquista 
do Deserto. Procedente de Dinamarca, chega á Patagonia o capitán Dinesen coa 
súa filla de quince anos, Ingeborg, co obxectivo de desenvolver un traballo coma 
enxeñeiro para o exército arxentino. Cando Ingeborg namora dun mozo soldado e 
foxe con el, o capitán viaxa ao territorio inimigo na súa procura. Jauja é a historia dun 
home desesperado por atopar a súa filla, unha cruzada en solitario que o vai levar a un 
lugar máis aló do tempo, onde o pasado se esvaeceu e o futuro carece de sentido.

MARZO 2017
Martes 14 Noite e día | Nuit et jour
Chantal Akerman, Francia, 1991, 92 min.
Martes 21 Honor de cabalería | Honor de cavalleria
Albert Serra, 2006, España, 110 min.
Martes 28 Xogos prohibidos | Jeux interdits
René Clément, 1952, Francia, 86 min.

TODAS AS SESIÓNS EN VOSE, ÁS 20:30 h NO TEATRO PRINCIPAL DE PONTEVEDRA 

O Cineclube Pontevedra é unha asociación sen ánimo de lucro cuxo funcionamento 
e financiamento depende fundamentalmente das achegas económicas que realizan 
periodicamente as súas socias e socios. As persoas socias poden escoller entre tres 
tipos de cotas: Anual (60 euros); Trimestral (18 euros); Prorrogada en cada sesión (2 
euros).



É inevitable asociar a Timo Salminen (Helsinki, 1952) con Aki Kaurismäki. Salvo con-
tadas excepcións, foi o seu director de fotografía habitual. O autor de Le Havre forxou 
unha idiosincrasia visual propia da que Salminen é, sen dúbida, responsable. Aínda que 
el nos recorda que rodou “uns 45 filmes e só uns 15 con Aki”, as colaboracións de Salminen 
con cineastas fóra de Finlandia son escasas. En Jauja, o seu primeiro traballo con Lisan-
dro Alonso, contribúe a outorgarlle outra pátina visual, lonxe do naturalismo, á obra do 
arxentino. Salminen provén dunha familia ligada ao mundo do cinema. O seu pai, Ville 
Salminen, foi un coñecido actor e director  finlandés que traballou, sobre todo, desde os 
anos corenta aos sesenta: “Adoitaba traer á casa moitas bobinas de filmes antigos coas que  
eu xogaba. Cando estaba no instituto, insistiu moito para que non me metese nesta indus-
tria. Mais, que lle imos facer! O cinema atrápate”.

Como enfrontou rodar nunhas localizacións tan distintas a aquelas nas que tra-
ballaba habitualmente? A principal diferenza entre rodar na Patagonia e rodar nun 
estudio ou nun contorno urbano é a dependencia total da meteoroloxía, da luz natural. 
Filmar nun estudio supón poder controlar totalmente a situación: iluminas xusto do 
xeito que require a historia e tes un dominio completo do decorado. Para a rodaxe de 
Jauja dispuxen dalgúns proxectores Cinepar de 4 kW con xeradores portátiles de 5 kW 
para toda a iluminación. Convén ter en conta que non había estradas e que tivemos que 
traer todo o equipo en furgonetas. Os xeradores deixámolos lonxe das localizacións 
porque facían ruído de máis. Durante a noite rodabamos máis preto da estrada, polo 
que puiden dispor de máis luces.

Jauja semella un filme do Oeste e as súas cores brillan case coma nun filme clásico 
en tecnicolor. Tiña este tipo de cinema en mente cando rodou este western aus-
tral? Antes de viaxar a Arxentina estiven estudando A Patagonia a través de Google 
Earth, que permite ver o tipo de luz, o ambiente e a cor do ceo e maila terra. Deste 
xeito, fíxenme unha idea do ton do filme. Despois, logo de ver a Viggo Mortensen co 
vestiario do seu personaxe posto, decateime de que o filme tíñase que parecer, neste 
aspecto, a un filme de John Ford. Comenteillo a Lisandro Alonso e estivo de acordo. 
Así que chamei ao laboratorio para que levase a cabo o transfer cos amarelos subidos e 
o azul do ceo ben brillante, e díxenlles que evitasen os verdes.

Por que decidiron rodar un filme situado na súa meirande parte nun espazo exte-
rior cun formato de pantalla académico no canto de panorámico? Antes da rodaxe, 
Lisandro preguntoume moitas veces se podiamos filmar en formato académico. A min 
gústame esta ratio de pantalla, pero hoxe en día os cinemas dixitalizados están pensa-
dos para o formato 16:9. É probable que un filme en formato 4:3 acabe véndose moi 
pequeno porque as pantallas non teñen a altura suficiente. Eu prefería rodar en 1:1,85, 
que é a miña ratio preferida. Ao final, como filmamos en 35 mm, usei a ventá propia 
do formato académico do cinema mudo, de maneira que rexistraba unha superficie de 

filme maior ca en 1:1,85. Iso dábame a posibilidade na posprodución de mover o filme 
arriba ou abaixo, como cando aparece un micro no cadro. Cando vimos os primeiros 
transfers no computador, na Patagonia, o laboratorio aínda non axustara o formato. 
Lisandro dixo que lle gustaba e foi entón cando me decatei: un home a cabalo pola 
chaira... 4:3 era o formato perfecto! Expliqueille a Lisandro que ía seguir encadrando 
en 1:1,85 e que xa decidiriamos o formato na posprodución, despois da montaxe. Así 
que, finalmente, fixémolo en 4:3, e alégrome.

No segmento central do filme hai moitos planos diferentes dunha mesma situa-
ción: ese home perdido no deserto. Como encadrar sen caer na monotonía? A 
paisaxe dunha chaira ten sempre o mesmo aspecto. Así que nos esforzamos moito para 
atopar sempre algunha maneira de que cada plano fose distinto. Pero é o drama presen-
te en cada plano o que o converte en interesante.

Tanto Jauja coma Le Havre, de Aki Kaurismäki, os seus últimos filmes, están ro-
dados en 35 mm. Hai algunha motivación concreta? E que lle parece que ao final 
estes filmes se proxecten en DCP? Para min non hai diferenza no que a técnica se 
refire, o importante é como queda na pantalla. Os espectadores non notan a diferenza. 
Coma o gran que provén do uso do negativo, que só o detectan os profesionais. Dis-
poño dun equipo analóxico e outro dixital. Xa rodei cinco longas con cámara dixital 
e para min non hai problema. As diferenzas estéticas son mínimas. Rodo en dixital do 
mesmo xeito que o faría coa cámara de 35 mm. De todas manerias, prefiro rodar en 
celuloide porque é máis caro, e así todo o mundo se concentra no que é importante. 
Así lévanse a cabo menos tomas ca en dixital, e non custa nada.

Nos seus filmes con Aki Kaurismäki as cores cobran unha importancia dramática 
e os obxectos adquiren ás veces tanto protagonismo coma un bodegón pictórico. 
Desde Contratei un asasino a soldo (1990), decatámonos de que podiamos manipular o 
filme canto quixéramos. Así que comezamos a pintar as paredes e os decorados, e a es-
coller con moita atención o vestiario. Tanto Aki coma min sentimos verdadeira paixón 
por montar todo o set. E con cada filme aprendes un chisco máis. Se a cámara case non 
se move, resulta máis doado compoñer a imaxe coma se fose un cadro.

É verdade que traballan coa cámara coa que Ingmar Bergman rodou os seus últi-
mos filmes? Si, é a antiga Arri BL:2 de Ingmar Bergman. O certo é que o seu obxectivo 
non resulta o mellor en condicións de luz escasa, así que nas rodaxes nocturnas utiliza-
mos outra cámara cuns lentes máis modernos.

iglesias, Eulàlia. La luz, el color, la pintura / Jauja. Entrevista a Timo Salminen. Caimán. Cuadernos de cine, núm. 33 
(decembro de 2014). 


