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THE DUKE OF BURGUNDY

FICHA TÉCNICA

The Duke of Burgundy. Reino Unido,  2014. Cor, 104 min. Xénero: Drama
erótico |  Dirección e guión: Peter Strickland |  Produción:  Andrew Starke
(Rook Films, British Film Institute, Protagonist) | Fotografía: Nicholas  Know-
land |  Montaxe: Matyas Fekete |  Música: Cat's  Eyes |  Intérpretes:  Sidse
Babett  Knudsen  (Cynthia),  Chiara  D'Anna  (Evelyn),  Monica  Swinn  (Lorna),
Eugenia Caruso (Frakini), Eszter Tompa (Viridana), Zita Kraszkó (Schuller)

PREMIOS
a

Premios do Cinema Europeo 2015
Mellor Música

SINOPSE
a

A paixón dunha muller  polo  estudo
das bolboretas e as trazas pon a pro-
ba  a  relación  coa  súa  amante.  Día
tras día, Cynthia e Evelyn interpre-
tan un provocativo ritual que consis-
te en castigar a Evelyn cunha sesión
de  pracer  e  sadomasoquismo  feti-
chista. Cando unha das dúas desexa
unha relación máis  convencional,  a
obsesión erótica da outra convértese
nunha adicción incontrolable.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

A súa filmografía amosa unha visión
persoal do cinema de culto.  Kata-
lin Varga sería o seu filme de vio-
lación e vinganza. Berberian Sound
Studio era un tributo ao giallo. The
Duke of Burgundy parte da sexploi-
tation europea? 
Non era exactamente o meu plan re-
visar xéneros en cada película. Sim-
plemente pasou. Creo que esa visión
persoal  do xénero ten que ver  coa
miña  educación  cinematográfica.
Adoitaba ir a un cinema en Londres
onde podían pór por igual cinema de
autor  e  exploitation;  un  día  vías
unha  de  Russ  Meyer,  outro  una  de
Tarkovsky, Fassbinder... Ambos polos
mesturáronse na miña cabeza.

Seica propuxéronlle facer un rema-
ke d'As poseídas do diaño de Jesús
Franco, e a súa contraoferta foi es-
te filme de espírito franquiano.
Franco foi o xérmolo, pero ao final
fómonos cara a outro lado. Quedaron
elementos moi básicos do seu cine-
ma: o halo psicodélico, as atmosfe-
ras enfebrecidas, as amantes femini-
nas. Conforme avanzaba no proxec-
to, ía quitando e quitando máis ca-
pas  de  fantástico.  No  noso  elenco
participa  Monica  Swimm,  que  tra-
ballou en polo menos vinte películas
súas e nos contou moitas anécdotas
sobre eses anos nos que o cineasta
percorría Europa combatendo a cen-
sura.  Para min  ten unha  dimensión 

romántica: é unha tolemia rodar se-
te películas nun ano como facía el.

Que o levou a facer un filme sobre
unha relación sadomasoquista?
A un nivel cinematográfico, o sado-
masoquismo é interesante porque é
moi teatral, moi artificioso. Atraía-
me explorar a idea de Cynthia como
unha especie de directora de cine-
ma; ela ten un guión para os seus
xogos con Evelyn, dispón marcas no
chan, dirixe toda a acción. Cynthia
sería  unha  especie  de  actriz  que
está aterrorizada polo seu papel.
No cinema sexploitation dos 70, os
personaxes sempre mantiñan o rol,
nunca rompían co seu arquetipo. Eu
quería  rascar  baixo  esa  capa:  que
pasaría  se  unha  dominante  esque-
cese o seu texto. Quería quitar as
máscaras:  ver  a  Ama  en  pixama,
roncando, ou á submisa saíndose do
rol por unha picadura de mosquito.
No  fondo,  esta  é  a  miña  película
máis lóxica, a máis doméstica.

Así, usa o masoquismo como metá-
fora para falar doutros temas.
Imaxino que moitos espectadores se
sentirán provocados cando un per-
sonaxe  recibe  na  boca  os  ouriños
doutro,  pero,  ao final,  espero que
todo o mundo conectase co discur-
so. Non se está falando doutra cou-
sa que das friccións que xorden en
toda  relación  cando  unha  persoa
quere algo e a súa parella non, xa
sexa ter fillos ou vivir no campo ou
na cidade.

De novo, unha obra súa que pode-
ría catalogarse como metacinema,
máis cinema que realidade. 
As dúas últimas poderían catalogar-
se así. Non se se é bo ou malo, pero
veñen do amor polo cinema. Espero
realmente  que  as  miñas  películas
non se perciban como elitistas, por-
que non creo que sexa importante
que o espectador vise ou non as mi-
ñas  referencias.  Sexa  como  for,  o
meu plan é quitarme de enriba esta
pel e ser menos referencial.

Esta é unha película dos sentidos:
moi táctil, moi sensual. 
Tentamos prestar moita atención ás

texturas, xa fosen as bolboretas ou a
roupa interior na pía. Como se pode
intuír, non son unha persoa de tra-
mas complexas, encántame pór én-
fase  no nivel  sensorial  ou  visceral,
en como se experimenta unha pelí-
cula. Interésame máis iso ca que o
arco argumental dos personaxes te-
ña sentido.  

Que adoita buscar nunha actriz? 
Case sempre redúcese a unha intui-
ción e a levarse ben, a ter química.
Se cres que non vai funcionar, non o
fará.  Gocei  traballando  con  Sidse
Babett Knudsen, unha muller cunha
presenza tan forte, un rostro tan ex-
presivo.

As súas actrices sentíronse incómo-
das durante a rodaxe?
Estiveron incómodas, aínda que cu-
riosamente  nunca  coas  escenas  de
sexo. Había máis tensión nas escenas
dramáticas. Estaban a buscar o ton;
rodamos en só 24 días e tiñan que
desenvolver os seus personaxes moi
rápido.  É  unha  película  tan  íntima
que  chegar  a  coñecerse  e  saír  das
súas  zonas  de  confort  foi  un  dos
grandes retos.

Dálle  moita  importancia  á  música
nas súas películas.
Sempre quixen ser músico, pero sa-
bía que non tiña o talento. O que me
gusta da música é a súa inmediatez,
como  che  mete  noutro  mundo  tan
rápido, e te transforma. Sempre qui-
xen atopar ese poder desde o cine,
non quero amosar o mundo real. Son
moi fanático do escapismo. O son de
Cat's  Eyes  contribuíu  a  transcender
os aspectos máis sórdidos deste fil-
me. E cunha voz como a de Rachel
Zefira,  a  película  queda  ancorada
nun mundo explicitamente feminino.

E  tanto.  Mesmo  o  título  é  unha
chiscadela: non sae ningún Duque.
É unha especie de bolboreta á que
se fai referencia. Gustoume porque
era a única concesión á masculinida-
de. Gústanme os títulos enganosos.
“Duque de Borgoña” dá unha idea de
película  de  época  tipo  Downtown
Abbey.  Non  é  un  título  ilustrativo,
pero transmite esa sensación.
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