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sinopse
No difícil camiño cara á sobriedade 
logo dun accidente que lle cambiou a 
vida, John Callahan (Joaquin Phoenix) 
descobre o poder curativo da arte. 
Desexando que as súas mans feridas 
dean vida a deseños divertidos, a miúdo 
polémicos e que lle traian unha nova 
oportunidade na vida.
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«Unha actuación 
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“É divertido  
ofender a xente”
Entrevista con Joaquin Phoenix 
Por Stéphanie Belpeche

Coñecía a John Callahan? En absoluto, 
nunca fun afeccionado á banda deseñada. 
Ao comezo publicaba só en revistas 
especializadas e máis tarde nos diarios 
nacionais. Gustáballe empregar un humor 
negro e acedo para provocar o público e 
xerar controversias. Tiña razón nunha 
frase: é divertido ofender a xente. El ten 
recibido cartas ofensivas dos seus lectores 
que o ameazaban con non mercar máis 
os xornais nos cales publicaba porque se 
atrevía a abordar temas molestos como 
o racismo, ridiculizando o Ku Klux Klan, 
ou a homosexualidade, aínda tabú nos 
anos setenta. Gozaba con estas reaccións 
fortes porque o que non podía aturar era 
a indiferenza. Representaba a liberdade 
da prensa que denuncia os erros da 
sociedade. O seu xenio permitiulle ir alén 
dos seus problemas. 

Como foi o proceso de poñerte no seu 
papel? Dedico sempre moito tempo á 
preparación dun personaxe. Tiña á miña 
disposición sete horas da entrevista-río 
que Gus Van Sant realizou con John 
Callahan xusto antes da súa morte, 
ademais da súa autobiografía. Fiquei 
un tempo no centro de rehabilitación 
no que el estivo, falei cos pacientes e os 
médicos, observei o seu cotián. Cada 

desprazamento semella insuperábel 
cando es tetrapléxico. Como trasladarse 
da cama á cadeira de rodas? Como 
abrimos a porta cando as mans non 
responden? Quería restituír cada xesto 
da maneira máis natural posíbel e estiven 
ben acompañado e animado. Quería facer 
as cousas ben. Logo do seu accidente, 
John viuse obrigado a reaprender.

O personaxe era particularmente difícil, 
pedíame máis concentración e enerxía. 
Houbo bágoas pero tamén moitos 
risos no plató. Porque Gus Van Sant 
endexamais se apiada del nin esaxera 
as situacións. Mesmo se pensamos que 
o período de transición no que John se 
atopa no hospital debeu ser chocante 
e incribelmente doloroso. Daquela 
el aprendeu a domesticar o seu novo 
corpo. Foille moi difícil saír da espiral 
autodestrutiva e conseguir perdoarse a si 
mesmo.

Como fai para escoller os filmes 
nos que traballa? Cando leo o guión, 
fíome daquilo que sinto. As palabras 
tócanme profundamente. Dedícolle 
tempo a analizadas. Nunca tomo unha 
decisión precipitada. Neste caso tocoume 
a determinación de John Callahan. 
Penso que o accidente favoreceu a súa 
capacidade para o debuxo e que se 
as cousas non tivesen sucedido desa 
maneira de certo que tería atopado outro 
medio de expresar a súa creatividade e 
amolar os seus contemporáneos. Tiña 
total confianza en Gus Van Sant, do 
que me sinto moi próximo. Hai algúns 
anos cando eu estaba en Nova York 
viviamos no mesmo edificio! El alugaba 

un apartamento que eu merquei máis 
arde e estaba instalado catro andares 
por riba do meu, se non lembro mal. Gus 
non adoitaba andar por alí por causa do 
seu traballo pero sempre mantivemos o 
contacto.

Que opina da súa colaboración con 
Rooney Mara? É unha das mellores 
actrices que coñezo. Unha muller 
honesta, que non tenta impresionar a 
ninguén. Ela pasa as noites a debullar os 
guións, consagrada á súa paixón. Aprendo 
moito ao pé dela. Unha fermosa persoa.

Encarnar a Xesús en María Magdalena 
[Garth Davis, 2018] non te intimidou? 
Evidentemente cando aceptei participar 
no filme púxome nervioso interpretar 
unha icona. Mais que fose Xesucristo, 
John Callahan ou Johnny Cash —
curiosamente os tres teñen as mesmas 
iniciais, J.C.— non é relevante, o que conta 
é a miña comprensión do personaxe e a 
maneira de afrontalo. Xesús era tamén 
un individuo coa sensibilidade moi 
desenvolvida que experimentou unha 
empatía incríbel polos seus semellantes. 
Estaba conectado a algo máis grande 
pero seguía sendo un ser humano e era 
importante para min identificalo como tal. 
Sen iso, a crucifixión non significa nada.
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