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Dirección Antonin Peretjatko Guión Antonin Peretjatko e Frédéric Ciriez 
Ano 2016 Duración 99 min. Fotografía Simon Roca Edición Xavier Sirven, 
Antonin Peretjatko Produción Rectangle Productions Intérpretes Vincent 
Macaigne, Vimala Pons, Mathieu Amalric, Pascal Légitimus, Rodolphe 
Pauly, Jean-Luc Bideau, Fred Tousch Distribución IFCinéma

Sinopse Tralo éxito de La Fille du 14 Juillet, o francés Antonin Peretjatko volve 
contar cos seus actores fetiche Vincent Macaigne e Vimala Pons, para asinar 
outra comedia delirante, ambientada nesta ocasión na Güiana Francesa. Unha 
sátira sobre a globalización cun disparatado punto de partida: a construción 
da primeira pista de esquí da Amazonia. Un bolseiro que traballa no Ministerio 
de Normas francés é enviado á Güiana para adaptar ao regramento europeo 
as obras que se desenvolverán para construír a pista de esquí. En plena xungla, 
coñece a Tarzán, que traballa na Oficina Nacional de Bosques e coa que se 
vai perder e vivir unha aventura que o ha levar lonxe, se cadra de máis...
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Peretjatko poderá mudar de hábitat mais é un animal de costumes: no 
Louvre ou na Güiana Francesa, en roteiros colapsados por turistas ou en 
selvas asexadas por reducidores de cabezas, o humor —anárquico, apaiola-
do, velocísimo— segue sendo o mesmo. Quen tivese xa a sorte de cruzarse 
con La Fille du 14 Juillet non só recoñecerá ese humor —eses humores— 
senón tamén a varios dos seus protagonistas, algúns gags e ata a música in-
cidental. Iso non significa que  La Loi de la jungle sexa puro déjà vu ou unha 
aposta ao seguro: igual ca outros galos graciosos—moito máis célebres e 
irredutibles—, Peretjatko mira atrás só para tomar o pulo que lle deixe am-
pliar a escala planetaria o mapa das súas aventuras. E para recordarnos, de 
paso, que nin na selva máis mesta estamos a salvo do absurdo deste mundo.

Marc chegou tarde á entrevista para aspirantes a bolsas do Ministerio, así 
que é enviado á Güiana francesa a colaborar no complexo de esquí con 
neve artificial no que o Goberno francés pensa investir millóns de euros. 
La Loi de la jungle é unha comedia surrealista de burocracia que segue a 
un protagonista con apego ás estruturas que se perde na selva amazónica. 
Paso dunha selva a outra, e é difícil saber en cal ten menos posibilidades 
de sobrevivir. 

Personaxes coloridos, seriedade irregular —por non dicir inexistente— e 
un ton completamente irreverente son algunhas das armas que posúe no 
seu arsenal esta comedia francesa. Como boa herdeira da liñaxe do cinema 
francés, rexeita con pouco respecto as estruturas convencionais do cinema. 
Aínda que esta decisión adoita traer ocasionais intres bastante peculiares, 
no bo sentido da palabra, tamén provoca unha total dependencia dos intres 
e —sobre todo— da mente creativa que hai detrás do proxecto. Este tipo 
de cinema depende demasiado do talento e brillante mestría, xa que carece 
da base que proporciona o cine que a industria clásica leva executando hai 
moitas décadas.

Insinuar que Antonin Peretjatko é un novo Godard é, automaticamente, 
unha pretensión imprudente e non verosímil tendo en conta a propia evo-
lución do cinema en canto linguaxe estilística. Con todo, podemos afirmar 
que atopamos neste realizador un alumno imparcial das aulas do veterano 
«home-museo», unha especie de ditado á esencia imposta por unha das
 obras máis famosas da Nouvelle Vague —Pierrot Le Fou—. Esa vontade 

de conxelar un estado fílmico, a deconstrución como slogan, a ruptura co 
texto e coas costuras narrativas.

O filme de 1965 é un tratado de poesía, non no sentido da sonoridade, mais 
pola disposición narrativa, sen conexións evidentes, envoltas nun medio 
anárquico para  con todo o sistema. Peretjatko é o oposto dese anarquismo. 
O realizador, que xa demostrara a súa capacidade de mención na súa pri-
meira longametraxe —La Fille du 14 Juillet— replica os tics identificables 
de Pierrot Le Fou. Dende a entropía fílmica, a referencia coma estandarte, 
o argumento incendiado polo descoñecido, dende a viaxe como pretexto e, 
por fin, o activismo político-social que se agocha en cada gag non sense ata 
a experimentación na edición —falsos raccords, discontinuidade entre as 
escenas, a música que xorde coma elemento de construción—.

Si, hai aquí toda unha venia, unha intención, máis ca unha homenaxe, 
unha declaración amorosa dun cinéfilo a outro. Curiosidade, o libro, como 
obxecto presente, atopa igual valor nas dúas obras —no caso de La Loi de la 
jungle, o Libro de Código de Licenzas é o novo omnisciente—. A xornada 
do heroe, a violencia caricaturesca, o sexo coma trampa narrativa, trazos de 
Pierrot que serven de disfrace para un contexto político no filme de Peret-
jatko. Tal como en La fille du 14 Juillet, Francia é espida, distorcida a unha 
extensa sátira e, en consecuencia, coma se de pezas de dominó se tratase, a 
Europa e a súa Unión xorden coma trapallada capitalista.

A Vella Europa, A Vella Europa, cantarola con saudade un dos bonecos desta 
selva metaforizada nun país embuste. A selva, esa, onde dous destinos nos 
reservan, morte ou esquecemento, escribe desesperadamente o noso protago-
nista, Vincent Macaigne, ese furacán que se ten tornado en cómplice de 
citación de Peretjatko —do mesmo xeito que Godard solicitou a Belmon-
do—. E como aliada, Vimala Pons, novamente afirmándose coma futura 
musa da comedia francesa —se iso non é reducir a mínimos rótulos—.

Textos tirados de https://es.scribd.com/document/343548372/Catalogo-BAFICI-19 e http://ftp.
c7nema.net/critica/item/47889-la-loi-de-la-jungle-a-lei-da-selva-por-hugo-gomes.html.
Tradución ao galego: Cineclube Pontevedra.


