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Cesare deve morire. Italia, 2012. Cor, 76 min. Xénero: Drama teatral |
Dirección e guión: Paolo Taviani, Vittorio Taviani | Produción: Grazia Volpi
(Kaos Cinematografica) | Fotografía: Simone Zampagni | Montaxe: Roberto
Perpignani | Música: Giuliano Taviani, Carmelo Travia | Intérpretes: Cosimo
Rega (Casio), Salvatore Striano (Bruto), Giovanni Arcuri (César), Antonio
Frasca (Marco Antonio), Juan Dario Bonetti (Decio), Vittorio Parrella (Casca)

PREMIOS
a

Festival de Berlín 2012
Oso de Ouro á Mellor Película
Premios David di Donatello 2012
Mellor Película, Mellor Director,
Mellor Montaxe, Mellor Son

SINOPSE
a

Docuficción sobre os obradoiros
teatrais que organiza no cárcere
romano de Rebibbia o director
Fabio Cavalli, que ensaia cos presos
obras de Shakespeare. Os ensaios e
a representación de Xulio César
altérnanse coa vida dos reclusos.

ENTREVISTA AOS DIRECTORES

Como naceu a película?
Por accidente. Este universo só o
coñeciamos polos filmes estadouni-
denses. Pero Rebibbia, o cárcere de
Roma, é moi diferente dos que saen
na gran pantalla. Na nosa primeira
visita á prisión, a lúgubre atmosfera
dunha vida detrás das reixas fora
substituída pola enerxía e frenesí
propios dun evento cultural: a
representación dalgúns cantos do
Inferno de Dante.
Posteriormente soubemos que eran
presos de máxima seguridade, case
todos da Mafia ou a Camorra, e na
súa maioría estaban condenados a
cadea perpetua. Os seus instintos
dramáticos estaban impulsados pola
necesidade de rebelarse e estaban
canalizados por un traballo firme e
continuo por parte de Fabio Cavalli,
o director “interno”.
Ao saír de Rebibbia queriamos saber
máis dos presos e da súa situación,
así que volvemos e preguntámoslles
se lles gustaría traballar nunha
adaptación cinematográfica de
Xulio César de Shakespeare. A súa
resposta foi inmediata e clara:
“Cando empezamos?”

Todos os actores son presos reais?
Todos están recluídos en Rebibbia,
agás Salvatore Striano (Bruto),
condenado a 14 anos e 8 meses, e
que foi liberado nunha amnistía
xeral e agora é un home libre.

Seguiron o guión ou improvisaron,
como se fose un documental?
Escribimos un guión, como en todos
os nosos filmes. Logo, como adoita
pasar no estudio, o guión transfór-
mase. Veneramos a Shakespeare,
pero apropiámonos de Xulio César.
Conservamos o espírito orixinal e a
trama, aínda que simplificándoos e
afastándoos do ritmo habitual.
Cavalli axudounos moito a traducir
os diálogos aos diversos dialectos
falados polos presos. Entenderon o
que queriamos facer e esforzáronse
en dar interpretacións fascinantes.
Grazas ás verdades expresadas súas
inesperadas actuacións, o guión
evolucionou. Así, o adiviño que
ordena calar ao público non estaba
no guión, pero o actor lembrounos
aos tolos de Shakespeare, como
Jorick, e foi un tributo ao bardo.

Por que escolleron Xulio César?
Nunca pensamos noutra obra. Os
homes cos que iamos traballar tiñan
un pasado de crimes e relacións
rotas que ter en conta. Debiamos
ofrecerlles unha historia igual de
poderosa, pero na dirección oposta.

Que dificultades houbo ao rodar
integramente no cárcere?
Estivemos 4 semanas en Rebibbia.
Chegabamos pola mañá e saïamos
pola noite esgotados pero contentos
e satisfeitos. En canto á cámara,
tiñamos liberdade total. Podiamos
rodar onde quixésemos, as salas
comúns, as escaleiras, os baños, o
patio, as celas, a biblioteca. A única
excepción era a zona na que están
os presos en réxime de illamento.
A rodaxe interrompíase só cando os
presos doutro bloque debían pasar
polo corredor ou se un dos nosos
actores recibía visita da familia.
Pero volvían conmovidos, as súas
miradas afastábanse e a súa inter-
pretación perdía espontaneidade.
Un estudio dá pé á amizade, e este
non foi a excepción. Mesmo o garda
díxonos: “Non intimen moito con
eles. Lembren aos que sofren máis,
as familias das súas vítimas, para
recuperar a distancia emocional”.

Non digo que non sexa verdade,
pero cando terminamos o filme, os
adeuses foron dolorosos. Lembro a
Cosimo Rega gritando: “Paolo,
Vittorio, a partir de mañá nada
volverá ser o mesmo!”

Por que rodar en branco e negro?
A cor é realista, e o branco e negro
non. Unha vez dentro do cárcere,
quixemos afastarnos da posibilidade
de caer no realismo televisivo. O
branco e negro permitiunos ser
máis libres para filmar en Rebibbia.
Só revertemos ás cores máxicas do
escenario coa filmación da obra
ante o público, nun esforzo por
enxalzar a desbordante alegría polo
éxito obtido. Tamén o escollemos
por razóns narrativas: queriamos
subliñar o paso do tempo, debuxar
o salto cara atrás da forma máis
directa. Somos conscientes de que
non é unha idea nova, pero ás veces
gústanos seguir camiños trillados.

Falemos da banda sonora.
Mandamos o guión, aínda que non
era a versión final, aos músicos.
Pero o día máis produtivo foi cando
viñeron a Rebibbia. Os compositores
puideron captar as sombras do
pasado nos rostros dos presos. Foi
cando decidiron que habería pouca
música, pero que sería impactante.
Poucos instrumentos: o saxo e o seu
doce desconsolo; a trompa, cargada
de presaxios; sons duros, fortes, e
finalmente unha orquestra de ins-
trumentos electrónicos e sinteti-
zadores.

Por que deixar que os personaxes
falasen nos seus dialectos nativos?
Decatámonos de que as pronuncias
dialectais non empequenecían o ton
da traxedia, senón que engadían
unha nova verdade aos diálogos. E
permitían aos presos atopar unha
conexión máis profunda co seu
personaxe a través dun idioma
coñecido. Shakespeare sempre tivo
unha vertente popular. Nós non
decidimos o uso dos dialectos; os
actores apoderáronse do guión e
adaptárono ás súas naturezas.
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