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A DONCELA

FICHA TÉCNICA

Ah-ga-ssi. Corea do Sur,  2016. Cor, 145 min. Xénero: Drama |  Dirección:
Park Chan-wook | Guión: Park Chan-wook, Jung Seo-kyung | Produción: Park
Chan-wook, Syd Lim (Moho Film, Yong Film) | Fotografía:  Chung Chung-hoon
|  Montaxe:  Kim  Jae-bum,  Kim  Sang-beom |  Música:  Cho  Young-wuk |
Intérpretes:  Ha Jung-woo (Fujiwara), Kim Min-hee (Hideko), Jo Jin-woong
(Kouzuki), Kim Tae-ri (Sookee), Moon So-ri (tía), Kim Hae-suk (mordomo)

PREMIOS
a

Festival de Sitges 2016
Premio do Público

SINOPSE

Corea, década de 1930, na coloniza-
ción xaponesa. Unha moza, Sookee,
é contratada como criada dunha rica
herdeira xaponesa, Hideko, que vive
encerrada nunha mansión baixo a in-
fluencia dun tirano, o seu tío Kouzu-
ki. Un estafador que se fai pasar por
un conde xaponés proponse roubarlle
a herdanza tratando de conquistala
coa axuda de Sookee, quen gañará a
súa confianza e tentará manipulala. 

ENTREVISTA AO DIRECTOR

A doncela mestura tantos xéneros e
tons que resulta difícil categoriza-
la. Que alicientes ten ese enfoque?
A película é un thriller pero tamén
ten elementos de metáfora política
e mesmo intres de humor, que para
min é tan esencial para realzar os di-
ferentes sabores dun filme coma un
bo viño o é para a comida. Máis que
mesturar  deliberadamente  xéneros,
a miña intención é escapar dos seus
límites. Fuxir de etiquetas é a mellor
forma de sorprender ao público. Pa-
ra min, A doncela é unha historia de
amor.

Un amor perigoso, en todo caso.  
Nada mellor para aumentar a paixón
do romance que ter un perigo á es-
preita e sentir que, se non vas con
coidado,  ata  o  máis  nimio  detalle
podería converterse nunha xigantes-
ca ameaza. No fondo, diso falan to-
das  as  miñas  películas.  Sei  que  é
difícil de crer, pero son un romántico
incorrixible.

Que lle atraeu do libro Fingersmith
para querer adaptalo?
Igual  que  con  Old  Boy,  o  produtor
Syd Lim achegouse a min con este li-
bro dicindo: “Gustaríache convertelo
nunha película?”. Non coñecía á au-
tora, pero lino e gustoume tanto que
púxenme a ler todo o que escribira.
O  que  máis  me  gustou  de  Finger-
smith foi  ler  a  primeira escena  de
sexo entre dúas mulleres. O persona-

xe de Hideko, cuxo equivalente no
libro é Maud, pregúntalle á criada
Susan, “Que é o que queren os ho-
mes na cama?”. Gústame como es-
conden os seus sentimentos finxin-
do que só é algo educativo.

Acúsano de deseñar as explícitas
escenas de sexo lésbico para exci-
tar ao espectador masculino.  
Creo que unha cineasta homosexual
faría o mesmo que eu: presentar o
corpo feminino en toda a  súa be-
leza, mostrar as paixóns dos perso-
naxes con honestidade e retratar o
sexo  de  forma  realista.  Ademais,
esas escenas non son só ximnasia e
suor. Están cheas de diálogo, trama
e emoción. Esforceime para que o
filme non parecese  dirixido a  col-
mar fantasías masculinas.

Todos  os  personaxes  masculinos
son sádicos e repugnantes. 
De verdade creo que fixen unha pe-
lícula  feminista.  Segundo como se
mire,  a  historia  pode  entenderse
como  unha  metáfora  da  perversa
desinformación que se  lles  inculca
aos homes desde nenos sobre o que
lles gusta ás mulleres e o que se su-
pón que é o sexo. O consumo ex-
cesivo  de  pornografía  puxo  o  ego
masculino patas para arriba.

Case todo o seu cine posterior a
Oldboy son historias de mulleres.
Por que? 
Supoño que porque tiven unha filla.
Entre ela e a miña esposa ensiná-
ronme a contemplar o mundo desde
unha perspectiva máis feminina, e
grazas  a  iso  crecín  como  persoa.
Pór  unha muller  no centro da túa
película faina máis sofisticada. Ade-
mais, mentres rodaba Sympathy for
Lady Vengeance deime conta do ra-
ro que é ver en pantalla mulleres
con poder para someter aos homes
e facelos sufrir. Por iso gústame fa-
celo a min.

Nese sentido,  por que insiste  en
incluír  violencia  extrema  no  seu
cinema?  
Non o fago porque iso me propor-
cione pracer. Non creo que llo pro-
porcione a ninguén cordo. Por unha
banda, a miña  vida  é aburrida  e o

cinema dáme a oportunidade de ex-
pandir os límites da miña propia ex-
periencia. Pero, por riba de todo, é
preciso que alguén mostre toda esa
violencia que sucede aí fóra. Hai que
ser consciente dela para previla. E o
que  me  interesa  non  son  os  actos
violentos  en  si,  senón  as  emocións
que os causan.

Emocións como a sede de vingan-
za, o gran tema do seu filmografía.  
Si,  fascíname.  A  vinganza  é  unha
reacción contra algo irremediable e
que por tanto non proporciona nin-
gún alivio a quen a exerce. A vingan-
za é fútil, pero aínda así moi huma-
na.  O  espectador  contempla  a  un
personaxe  en  busca  de  vinganza  e
automaticamente ponse do seu lado,
non importa o irracionais que sexan
os seus actos. Para un narrador, lo-
grar  ese  tipo  de  empatía  facilita
moito as cousas.

Por que incluíu tanto humor nas es-
cenas de sexo?
Canto máis seria se volvía a historia
(especialmente porque  hai  elemen-
tos homosexuais nela, que poderían
asustar  ou  incomodar  a  algunhas
persoas)  máis  importante  pensaba
que era integrar o humor no proce-
so. Se o cinéfilo medio vaise do ci-
nema pensando “O que facían era al-
go moi natural”, se iso funciona, tal-
vez será grazas ao humor ata certo
punto.  O  humor cálido deste  filme
non é como o humor dos meus filmes
de vinganza anteriores, frío e cínico.

Como se ve a homosexualidade en
Corea do Sur en 2016?  
O  país  está  dividido  en  dous.  Hai
unha xeración de máis idade, unha
porcentaxe  significativa  da  poboa-
ción, que son homófobos, pero a xe-
ración máis nova non ten problemas
coa  homosexualidade.  Moita  xente
está  involucrada  no  movemento  a
favor  do  matrimonio  entre  persoas
do mesmo sexo, e moitos cineastas
independentes están a  facer  filmes
desta temática. É a este tipo de es-
forzos aos que debemos que un filme
como este poida ser mainstream. Es-
pero  que  o  seu  éxito  sirva  para  ir
máis aló no futuro.
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