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KILLER OF SHEEP

FICHA TÉCNICA

Killer  of  Sheep. Estados  Unidos,  1978.  B/N,  83  min.  Xénero:  Drama  |
Dirección, guión, produción, fotografía e montaxe: Charles Burnett | Intér-
pretes: Henry Sanders (Stan), Kaycee Moore (esposa), Charles Bracy (Bracy),
Angela Burnett (filla), Eugene Cherry (Eugene), Jack Drummond (fillo)

PREMIOS
a

Festival de Berlín 1981
Premio FIPRESCI
Círculo Críticos Nova York 2007
Premio Especial

SINOPSE E NOTAS
a

Stan é un home común, un traballa-
dor negro dun matadoiro d'Os Ánxe-
les, cunha vida chea de dificultades
e contradicións no seu ámbito social
e familiar. Filme gravado durante va-
rias  fins  de  semana  ao  longo  de
varios anos.
O filme foi elixido pola National So-
ciety of Film Critics como un dos 100
filmes esenciais. En 1990, a Libraría
do Congreso dos Estados Unidos eli-
xiuno como un dos filmes a preservar
no Rexistro Nacional pola súa “signi-
ficancia  cultural  e  histórica”.  En
2015 a BBC designouno como o 26º
mellor filme americano xamais feito.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Killer of Sheep era unha reacción
contra Hollywood? 
Máis ben era unha reacción aos fil-
mes políticos que se facían naquela
altura.  Había  unha  chea  de  fitas
arredor da clase traballadora explo-
tada pola patronal que, ao formar un
sindicato, resolvían de súpeto todos
os  problemas.  A miña  resposta  era
que a maioría da xente era abondo
afortunada cando era quen de ato-
par un traballo e conseguía mantelo
un certo tempo. Cando comecei  Ki-
ller of Sheep quería crear algo que
agromase da miña propia experien-
cia. A idea era que se ti foses guin-
dado á esquina da 97 entre Avalon e
Watts, iso é o que atoparías. Un ana-
co de vida.

Que lembra da rodaxe? 
Todo o filme contaba cun guión e un
storyboard e  quería crear algo  que
fose  o  oposto  a un filme de Holly-
wood. Non quería empregar contra-
luces nin nada semellante e o filme
foi  relativamente  barato  unha  vez
tomada esa decisión.  Quería tamén
levar  o  cinema á  comunidade  para
desmitificalo.  Comezamos  cun  mo-
desto equipo técnico na UCLA, mais
durante a rodaxe foise sumando xen-

te en diferentes labores. Por exem-
plo Charles Bracy [un dos actores] e
os seus fillos remataron facendo o
son.  Foi  todo  moi  relaxado,  se  a
xente non se presentaba un día non
gravabamos, se aparecían si.

Como  se  desenvolvía  o  storyline
de Killer of Sheep?
Estivera  a  traballar  con  outros  ci-
neastas que estaban a facer histo-
rias sobre xente de clase traballa-
dora,  pero  pensaba  que  estaban
idealizando aquelas historias. As pe-
lículas  trataban da xente de clase
obreira, pero as facían uns estudan-
tes  que estaban moi  lonxe daquel
ambiente. Quería amosar a historia
dun home que estaba a loitar e se
aferraba  a  uns  valores  que  eran
constantemente  erosionados  por
outras forzas, pola súa relación coa
comunidade e a calidade do traba-
llo  que  facía.  Ao  mesmo  tempo,
quería  obrar  ben  coa  súa  familia.
Quería  impoñer  os  meus valores  á
súa  situación.  Só  quería  amosar  a
súa vida. Non quería resolver a súa
situación impoñendo solucións arti-
ficiais como as que conveñen a un
médico ou a un diplomático. A rea-
lidade é que a maioría das persoas
non  saen  adiante.  Quería  amosar
que hai un elemento positivo na súa
vida, e como el o acepta. 
A película parece improvisar o fluxo
dos acontecementos, pero de feito
está  estritamente  escrita.  A foto-
grafía foxe dos adornos e a beleza.
Era unha verdadeira forma de facer
cine  doméstico:  rodando  cos  teus
propios familiares e amigos do teu
barrio, en localizacións de verdade
e amosando de preto as situacións
do día a día. Killer of Sheep, nunha
ollada  superficial,  podería  parecer
a película que calquera pode facer.
Pero ninguén fixo algo parecido.

Killer of Sheep era a súa resposta
ás mentiras da blaxploitation?
Dalgún xeito si. Moitos de nós esta-
bamos anoxados con aqueles filmes
porque eran a única representación
da nosa experiencia que se amosaba
no  cinema.  Así  que  eramos  moi
conscientes de quen era o inimigo,
por  así  dicilo.  Entón  había  imaxes
que nos parecían positivas, como as

películas de Sidney Poitier, que eran
moi boas pero falaban máis para a
comunidade branca que para a ne-
gra. Precisabamos o espectro, a ga-
ma completa da experiencia negra. 

Tivo moitos problemas coa música.
Eu era daquela un estudante e non
pensaba que o filme fose ser proxec-
tado en salas de cinema. Rematei o
filme e engadín toda a música sen
pensar. Naquel momento non houbo
problemas  cos  dereitos  da  música
nin sabía o que ía acontecer con ese
asunto máis adiante.  Os posuidores
da canción Unforgettable negáronse
a conceder os dereitos, co cal todo
se atrasou moito. Finalmente decidi-
mos repetir unha das primeiras can-
cións  de  Dinah  Washington  no  seu
lugar. Outra canción,  Poet and Pea-
sant Overture,  tamén a houbo que
substituír.

Revisando  agora  Killer  of  Sheep,
coida  que  mudou  o  seu  xeito  de
traballar?  De  facela  hoxe  tería
cambiado algo? 
Non  creo.  Era  un  experimento  en
moitos sentidos. Sempre que fas al-
go estás a experimentar dalgún xei-
to, queres ir máis e máis aló. Tiña o
estilo  axeitado para o  que tentaba
facer, que era penetrar nunha reali-
dade sen impor uns valores sobre a
mesma  e  manter  un  estilo  o  máis
documental posible.

Coida que a película funciona co-
mo  unha  cápsula  de  tempo?  Cre
que é relevante?
Estou certo de que é relevante. 

Mais como pensa que o filme se re-
laciona co mundo a día de hoxe?
Coido que no filme pódese ver a se-
mente dalgunhas cousas que aconte-
ceron  máis  adiante.  As  manifesta-
cións  de  Watts  foron  en  1965,  nós
gravamos o filme a comezos dos 70 e
pódese ver o pouco que se fixo nese
intervalo para axudar a comunidade.
E  nalgúns  aspectos,  se  miras  para
atrás,  a cousa é aínda peor  agora.
Daquela,  era  máis  doado  conseguir
un traballo manual, mais agora todo
é  tecnolóxico.  Daquela  era  posible
aprender  un  oficio  na  familia,  se
eras  carpinteiro  ou  fontaneiro,  e
agora cómpre ir á escola para todo.
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