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LA PASIÓN DE JAVIER / 2019 

um filme de Eduardo Guillot 
 
Realização: Eduardo Guillot / Guião: Augusto Cabada, Claudia Chadwick, Eduardo 
Guillot e Enrique Moncloa / Direcção de Fotografia: César Fe / Direcção de Som: Jesica 
Suárez /Montagem: Marcela Sáenz / Correcção de Cor: Andreia Bertini / Música: Nuno 
Malo / Interpretações: Stefano Tosso, Sofía Rocha, Lucho Cáceres. VaniaElenco: 
Stefano Tosso (Javier Heraud), Lucho Cáceres (Jorge), Sofía Rocha (Victoria), Vania 
Accinelli (Laura), Ana María Estrada (Aída), Patricia Barreto (Cecilia), Fiorella Pennano 
(Katiusha), Gabriel Gonzales (Degale), Oscar Yepez (Alaín), Sebastián Monteghirfo 
(Mario Vargas Llosa), Tommy Párraga (Béjar), Alejandro Guzmán (Mito), etc. 
 
Produtores: Luís Galvão Teles, Eduardo Guillot / Produção: Fado Filmes, Imagia Films, 
Huaca Rajada Cine (Portugal, Perú, Cuba) / Cópia: DCP, cor, versão original legendada 
em português, 100 minutos / Estreia Mundial: 26 de setembro de 2019 (Perú) / 
Primeira apresentação na Cinemateca. 
 _____________________________ 
 
Com a presença de Eduardo Guillot 
 _____________________________ 
 
Perú, anos sessenta. Javier Heraud, um apaixonado e inconformado estudante de 
literatura, confronta o seu pai, que se opõe à sua vocação de poeta. Na universidade, 
Javier conhece Laura, por quem se apaixona, e um grupo de jovens poetas e 
intelectuais pelos quais se dedicará com paixão ao mundo da poesia e da política. O 
conflito com o pai agrava-se quando Javier publica sua primeira coleção de poemas "El 
Río" e é convidado para um encontro de jovens na União Soviética como delegado do 
movimento político de esquerda ao qual pertence. Javier fica encantado com a União 
Soviética e visita Paris, onde conhece Mario Vargas Llosa e troca impressões sobre a 
Revolução Cubana que está em pleno andamento. Já com a convicção de que a 
revolução é a única forma de superar as desigualdades na América Latina, o destino 
leva-o a Cuba para estudar cinema. Fascinado e identificado com as conquistas da 
revolução, ele decide ser coerente com seus ideais, desiste dos estudos e junta-se a 
um grupo guerrilheiro para, juntamente com outros peruanos, levar a revolução ao 
Perú. 

 

Eduardo Guillot 


