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SINOPSE

Macbeth,  duque  de  Escocia,  recibe
unha profecía dun trío de bruxas que
di que un día se converterá en rei de
Escocia. Consumido pola ambición e
alentado á  acción pola  súa esposa,
Macbeth asasina ao rei e ocupa o seu
trono.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Ás veces as adaptacións de Shakes-
peare son literarias de máis, pero o
seu Macbeth é realmente intenso,
a nivel visual e actoral. Que quería
aportarlle?
Teño visto algunhas producións coas
que  me  custou  conectar.  Pero  eu
quería  que  o  público  conectase  co
texto desde a intimidade, dun modo
visceral.  Esa  é  beleza  do  cinema,
que permite que o texto sexa máis
confesional que nas representacións.
Ademais,  ao decidir  rodar  en Esco-
cia,  quixen  que  a  paisaxe  formase
parte  do  contexto  psicolóxico  dos
personaxes.

Quixo contentar aos fans do bardo
e aos que descubran a obra por pri-
meira vez ao mesmo tempo?
Coido que si. Tomamos certas liber-
dades coa obra para que encaixase
cinematograficamente.  Moitos  es-
pectadores  xa  a  terán  visto  antes,
pero quixen que parecese que o ver-
so era pronunciado por primeira vez;
que a cámara e a ambientación guia-
ban o texto, e non ao revés. 

Cal era o seu punto de vista sobre o
material?
Véxoo como un western, creo. O que
máis me interesaba do proxecto era
poder traballar con Michael Fassben-
der, ao que admiro moitísimo. A am-
bos interesábanos a fascinación coa
violencia e a brutalidade.  Para nós o
asasinato de Duncan foi unha expe-
riencia liberadora. Ao comezo vemos
un Macbeth fráxil, un soldado a su-
frir estrés post-traumático. Interesá-
banos  explorar  o  conflito  entre  a
culpa que sente e a sensación de li-
beración que sente ao matar.
As persoas estamos no limiar da tole-
mia, a un paso dela. Temos que lidar

cada día con medos, inseguridades
e dor para non precipitarnos nela.
Hai  algo  moi  interesante  en ver a
Macbeth abrir esa porta e descen-
der  por  esa  escaleira;  permíteche
identificarte, e é aterrador. 

Moita xente adapta a Shakespeare
porque sente paixón por el, pero
ese non semella o seu caso.
Non  me  tiraba  especialmente,  e
nunca pensei que esta sería a miña
segunda  película,  sobre  todo  tras
un filme sociorrealista. O proxecto
xa levaba 10 anos dando voltas, e
eu entrei  nel  só  por  traballar  con
Fassbender.  Así  que  cheguei  sen
medo  nin  ideas  preconcibidas,  e
afronteino con moita espontaneida-
de. Supoño que ser australiano ta-
mén  axuda.  Pero  debo  recoñecer
que mentres traballaba, acabei na-
morando da súa métrica.

Non só traballou con Fassbender,
tamén trouxo a Marion Cotillard.
Son  dous  dos  mellores  intérpretes
desta  época, cunha traxectoria  de
actuacións incriblemente fráxiles e
devastadoras. Sabía que lles ían dar
humanidade e desesperación a es-
tes personaxes tan arquetipicamen-
te  cobizosos  e  manipuladores.  Foi
impresionante  traballar  con  eles,
están súper preparados e son preci-
sos  coma un coche de Fórmula  1.
Confiaban moito no outro,  e prés-
tanlle moita atención ao momento,
de forma que cada toma é única e
irrepetible. Para min o máis apaixo-
nante de ser cineasta é a dirección
de actores,  o  que pasa entre que
dis “acción” e “corten”. Ante a ten-
sión de cada toma, nunca viñan con
ideas premeditadas sobre o que ían
facer,  estaban  abertos  a  conectar
no  presente.  Foi  xenial  poder  ob-
servar e formar parte dese proceso.

Con Cotillard  repensou  por  com-
pleto a Lady Macbeth.
Son moi fan dela, sempre é quen de
aportar  empatía  aos  seus  papeis.
Lady Macbeth ás veces é entendida
como unha histérica moi unidimen-
sional  nas  súas  maquinacións,  e
Marion humanízaa. Interesábanos a
súa maternidade. E mantendo o seu

acento francés real, transmitía certo
exotismo,  unha  certa  sofisiticación
ela soa nese mundo tan masculino e
marcial.

Seica a rodaxe foi moi complicada.
Foi. Tivemos un dos peores invernos
en Escocia dos últimos anos. Orballa-
ba todos os días, a temperatura es-
taba a baixo cero, e por riba abun-
daban as rachas de vento. Esa saída
do lago de Michael foi moi valente;
non había lugar para divismos. Poder
recitar  en  verso  nese  contexto  era
moi duro, pero formaba parte do de-
safío:  expoñerse  ás  mesmas  condi-
cións  de  dureza  ambiental  que  os
personaxes  para  poder  entendelos.
Vindo de Australia, interésame como
as paisaxes intimidantes poden ma-
nipular o carácter. Creo que de non
ter traballado en Escocia, non tería-
mos trasladado tan ben ese mundo á
pantalla. 

Cal foi a súa achega ao deseño e o
aspecto visual do filme? 
Interesábame  Macbeth como lenda,
unha historia soterrada que sacar á
luz. O comezo ten un aspecto mítico
de épica guerreira que intento con-
tradicir  todo o  tempo. Visualmente
fixeime no século XI: quería que as
cousas  fosen  sinxelas,  orgánicas  e
brutais.  Cada  vestido  ou  escenario
tiña que pertencer ao mundo e aos
personaxes;  así,  a  coroa  está  feita
de ósos. A clave era a visceralidade.
Inspireime nos fotógrafos pioneiros,
nos western e en Cormac McCarthy.
Inverness  converteuse  nun  campa-
mento no deserto, como en Meridia-
no de sangue. O castelo volveuse un
cárcere.

O enfoque das meigas é curioso.
As  bruxas  e  os  bosques  queimados
foron un gran desafío. Quería facelas
do  xeito  máis  realista  posible,  así
que pensei  en convertelas en ciga-
nas.  Que  tivesen  certa  dignidade,
humanizalas. Tamén queda a posibi-
lidade de que sexan produto da ima-
xinación de Macbeth, que aparecen
nos campos de batalla como teste-
muñas da traxedia. Coido que é me-
llor ese enfoque que como manifes-
tacións sobrenaturais.
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