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MOITO RUÍDO E POUCAS NOCES

FICHA TÉCNICA

Much Ado About Nothing. Estados Unidos, 2012. B&N, 108 min. Xénero:
Comedia  romántica  |  Dirección,  guión  e  música: Josh  Whedon |
Produción: Kai Cole, Joss Whedon (Bellwether Pictures) |  Fotografía:  Jay
Hunter |  Montaxe: Daniel  S.  Kaminsky,  Joss Whedon |  Intérpretes:  Amy
Acker (Beatriz), Alexis Denisof (Benedicto), Nathan Fillion (Dogberry), Clark
Gregg (Leonato), Reed Diamond (Don Pedro), Fran Kranz (Claudio)

SINOPSE
a

Beatriz e Benedito son dous mozos
que non cren nos poderes do amor.
Claudio, pola contra, locamente na-
morado de Hero, defende o amor e
desexa  casar  con  ela  por  riba  de
calquera  cousa.  Obsesionados  con
unir a Beatriz e Benedito, a parella
e todos os que os rodean preparan
un  plan  que  tentará  unilos  para
sempre.  Pero  varios  acontecemen-
tos cómicos e tráxicos interporanse
no camiño á felicidade. Vencerá o
amor sobre todas as cousas?

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Por que decidiu facer Moito ruído
e poucas noces cando debería es-
tar de vacacións por contrato?
Levo  anos  facendo  lecturas  de
Shakespeare cos meus amigos. Amy
e Alexis leron a Beatriz e Benedito
na miña casa e sempre pensei "Oh,
debería  filmalo".  Nun  de  Os  vin-
gadores, a miña esposa sabía que a
única forma de recobrar a miña cor-
dura era rodar esta longa. Fixémolo
nun período de tempo moi curto, na
nosa casa, cun elenco de xente que
coñecía  ou  que  quería  coñecer.
Creamos unha nova familia e unha
película da que estou orgulloso.

Por que adaptar esta obra en par-
ticular e non outra?
Parecíanos unha boa escolla por ser
contida, moi moderna e accesible.
Non precisaba efectos especiais, só
cumpría un escenario. E ao reler o
texto, decateime de que quería  ex-
presar  algo  con  el.  Tamén  sentía
que  Moito ruído... non me impor-
taba tanto como Hamlet, que é un
texto  sagrado  para  min,  e  que  ía
poder adaptalo sen chegar a estre-
sarme ou obsesionarme tanto. 

Na  súa  adaptación,  elimina  aos
mensaxeiros, Benedito está desde
o comezo e e non hai duelo. Como
tomou esas decisións?
Tiña que abreviar a obra, que é sor-
prendentemente  longa.  Había  va-
rios personaxes que non aportaban
moito, e ao ser Leonato un político,
tiña  sentido  transformar  os  dous 

mensaxeiros nun axudante que fose
sempre tras del. O personaxe novo
interpretado  por  Joshua  Zar  toma
as frases deles sen perxudicar o xo-
go. A idea era conservar o impres-
cindible e máis nada.

O  filme  ten  moitos  paralelismos
coa comedia romántica moderna.
Amo unha  boa  comedia  romántica
pero, vaites, é o xénero máis explo-
tado e inmerecido. O que abraia é
que,  con  este  texto,  Shakespeare
deconstrúe o xénero ao tempo que
o inventa, e esa é unha fazaña ex-
traordinaria. El atopou a forma mo-
derna da comedia romántica e ta-
mén a superou.

Sentíase máis  atraído polas  ideas
cínicas  de  Shakespeare  que  polo
romance?
Está  o  vello  dito,  creo  que  se  lle
atribúe a Oscar Wilde, de que nin-
guén namoraría  se  non tivese  lido
antes  sobre  o amor.  Bo,  foi  el  ou
Churchill,  eles  dixérono  todo.  A
obra en realidade profundiza en to-
das as figuras retóricas do romance
e a paixón, toma aos heroes inteli-
xentes e observadores e convérteos
en pallasos. A mensaxe, para min, é
madurar. Beatriz e Benedito gañan
porque deixan de mentir, deixan de
asumir unha postura. Poden decidir
necesitarse un ao outro, pero é par-
te de como funciona. É unha idea
moi romántica, no medio dun gran
cinismo.

O reparto está composto por xen-
te coa que xa colaborara. Que fai
falla para entrar no club Whedon?
Hai  un  algo  inefable  que  traen  á
pantalla. E logo é xente á que volvo
acudir  porque  me  levo  ben  con
eles.  Amy e  Alexis  están  entre  os
nosos mellores amigos. Estamos to-
dos na vida dos demais, e este pro-
xecto  en  particular,  que  filmamos
en  12  días,  había  que  facelo  con
xente que sabes  que pode facelo,
non podiamos correr ningún risco. 

Había algunha razón para situar a
acción no  presente,  ademais  das
necesidades de produción? 
En certo sentido, é unha obviedade.

É unha cuestión de qué podes apor-
tar para aumentar o orixinal, e non
só cambialo ou subvertilo. Cada ci-
neasta  está  contriubíndo  con  algo
persoal, cada produción é diferen-
te. E sendo unha obra tan moderna,
a intención era  axustala a época o
mellor posible: teléfonos en vez de
cartas, pistolas en vez de espadas.

O branco e negro foi de axuda?
O branco e negro fixo as cousas 10
veces máis sinxelas. Fora unha de-
cisión creativa, pero tamén axudou
a que non tivesemos que volver pin-
tar  porque as  cores  non  combina-
ban. Fixo que todo quedara tan ele-
gante  como eu  quería,  e  ademais
isto non é unha comedia romántica
normal, ten elementos dramáticos,
e a fotografía dálle ese toque noir.  

Por que decidiu rodar na súa casa?
Estou moi orgulloso dela. Diseñouna
a  miña  muller  Kai,  que  amais  de
producir  é  arquitecta,  e  fixo  un
traballo  tan  extraordinario  que
sempre pensei que quería usala nal-
gún  filme.  E  este  era  o  proxecto
axeitado, polo seu microorzamento
e para que todo estivese a man. 

Preocupáballe  que  comparasen  a
súa  versión  coa  de  Branagh?  En
que se diferencia a súa visión?
A adaptación de Branagh xa ten 18
anos; sentinme moi vello ao ente-
rarme. Vina varias veces,  e o que
máis me gustou é a forma en que
fai que entres na obra. El é tan bo
en darlle ritmo e humor a todo que
fai.  Non animei aos actores a que
volvesen vela para que non interfe-
rise coa nosa versión, pero sei que
Jillian Morgese (Hero) viuna, e logo
preguntoume:  “Suponse  que  teño
que dar tantas voltas?”.

Sempre houbo a crenza de que os
estadounidenses non son quen de
adaptar ben a Shakespeare.
Estaba máis asustado da estrea en
Gran Bretaña que na casa, pois po-
dían dicirme "seica ti vas ensinarnos
como se fai?". Hai un merecido sen-
timento  de  propiedade  do  Bardo
aló, pero a idea de que os america-
nos non sabemos facelo é un mito.
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