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MY BROTHER'S WEDDING

FICHA TÉCNICA

My Brother's Wedding. Estados Unidos, 1983. Cor, 80 min. Xénero: Drama |
Dirección,  guión,  produción  e  fotografía:  Charles  Burnett |  Montaxe:
Thomas Penick |  Intérpretes:  Everett Silas (Pierce Mundy),  Jessie Holmes
(Sra. Mundy), Gaye Shannon-Burnett (Sonia), Ronnie Bell (soldado Richards)

WHEN IT RAINS

FICHA TÉCNICA

When It Rains. Estados Unidos, 1995. Cor, 13 min. Xénero: Drama |  Direc-
ción, guión, fotografía e montaxe:  Charles Burnett |  Produción:  Chantal
Bernheim  | Música:  Stephen  James  Taylor  |  Intérpretes:  Ayuko  Babu,
Florence Bracy, Kenny Merritt, Juno Lewis, Charles Bracy, Soul

SINOPSE MY BROTHER' WEDDING
a

Un home que odia ao seu irmán, un
avogado arribista, accede en contra
da súa vontade a ser  o  padriño da
súa voda.

SINOPSE DE WHEN IT RAINS
a

Un músico decide o día de Aninovo
iniciar unha procura de diñeiro para
que  unha  nai  e  a  súa  filla  poidan
pagar  o  alugueiro.  Polo  camiño  irá
atopando  todo tipo de xente.

NOTAS: MY BROTHER' WEDDING

6 anos despois da súa ópera prima e
tras traballar nos proxectos doutros
amigos,  Charles  Burnett  puido  por
fin abordar a súa segunda longame-
traxe.  Escribir  o  guión  de  My Bro-
ther's Wedding foille sinxelo porque
coñecía aos personaxes dos que fala-
ba.  Vía  a  súa película  como “unha
traxicomedia  ambientada  no  barrio
South Central d'Os Ánxeles. A historia
céntrase nun mozo nun punto crucial
da súa vida, incapaz de tomar a de-
cisión  correcta  por  atoparse  aínda
nunha fase socialmente embrionaria.
Ten unha visión romántica da vida no
gueto e recibe a encomenda de ser o
gardián do seu irmán. A súa capaci-
dade de xulgar as cousas con distan-
cia é limitada, polo que se ve envol-
to  nunha  serie  de  circunstancias
complicadas que tería preferido evi-
tar como fose”.

O financiamento  principal  do  filme
non viría dos Estados Unidos, senón
de Alemaña, pois ao gañar o premio
FIPRESCI  na  Berlinale  de  1981  con
Killer of Sheep, Burnett foi contra-
tado pola televisión pública xermana
Zweites  Deutsches  Fernsehen.  Coa
súa aportación,  unha bolsa da Fun-
dación  Guggenheim  e  unha  achega
do Channel 4 británico, Burnett reu-
niu 80.000 dólares cos que rodar My
Brother's Wedding.

A produción comezou en 1983 e du-
rou máis dun ano por mor de varios
problemas.  Burnett  mesturou  uns
poucos  actores  profesionais  cunha
maioría de amadores. Desgraciada-
mente, Everette  Silas, a escolla do
realizador  para  o  papel  principal,
resultou ser un falabarato que cren-
do  que  protagonizaba  unha  gran
produción  de  Hollywood,  empezou
a esixir cada vez máis cartos.   Can-
do  lle  dixeron  que  non  podía  ser,
sinxelamente  liscou.  Ao  asinar  un
novo  contrato,  Silas  filmou  unhas
poucas escenas máis antes de desa-
parecer de novo. Pasaron uns meses
ata que volveu dar sinais de vida en
Nova Orleáns, ordenado sacerdote.
Silas era tan irresponsable e impre-
dicible  coma o  personaxe que  en-
carnaba. Así,  a rodaxe acabou de-
senvolvéndose a cachos durante to-
do un ano, filmando só as fins de
semana xa que todo o equipo fora
atopando  traballos  noutros  sitios
para poder saír adiante.

Desgraciadamente,  estes  atrasos
prexudicaron  o  filme  de  diversas
maneiras. Os actores, especialmen-
te  os  non  profesionais,  foron  per-
dendo o ritmo ou o interese polos
seus  personaxes.  Moitas  veces  os
diálogos se recitaban de forma pou-
co natural e Burnett tiña que facer
o que podía co material rodado, xa
que non podía permitirse o luxo de
repetir  tomas  ata  que  saíse  ben.
Con  todo,  as  dúas  primeiras  pelí-
culas de Charles Burnett  conteñen
tanta riqueza temática, personaxes
interesantes e momentos extrema-
damente reveladores sobre a condi-
ción  humana  que  os  espectadores
adoitan perdoar os fallos técnicos. 

Cando Burnett  estaba a  piques  de
comezar o longo proceso de monta-
xe, a canle alemá mandoulle entre-
gar a versión definitiva do filme. Ao
dicirlles que precisaba máis tempo,

na ZDF esixiron ver o que tiña, así
que Burnett lles enviou un bruto de
110 minutos. En troques de respec-
tar a petición do cineasta de poder
seguir editando, a  produtora deci-
diu que esa versión era aceptable e
inscribiuna en varios festivais presti-
xiosos  coma o  de Nova York.  Tal  e
como esperaba Burnett,  a  resposta
de  crítica  e  público  foi  desigual  e
ningún  distribuidor  estadounidense
quixo  estreala  comercialmente.  A
película ficou ignorada, e en troques
de beneficiarse da visión complexa e
familiar do South Central que apor-
taría My Brother's Wedding, a socie-
dade  americana  asociaría  durante
décadas esta veciñanza con estereo-
tipos de drogas, violencia e degrada-
ción  urbana. 

Durante 20 anos, Charles Burnett so-
ñou con poder completar a súa ver-
sión  da  película.  Finalmente,  a
compañía  Milestone  Films,  fundada
co  propósito  de  preservar  e  distri-
buír  filmes  clásicos  e  esquecidos,
comprou os dereitos de My Brother's
Wedding  e  contactou  con  Burnett
para  ofrecerlle  a  posibilidade  de
realizar por fin a montaxe definitiva
en dixital que sempre desexara.

A película reestreouse en setembro
de 2007 cunha duración de 82 minu-
tos, e a pesar de exhibirse nun só ci-
nema en todo o país, chegou a re-
cadar 8.217 $. Desta volta, o filme
recibiría  críticas  maioritariamente
positivas.  A revista Slant  chamouno
“un testemuño necesario e atempo-
ral”. The Village Voice dixo que se
trataba  “dun  tesouro  que  cumpría
volver sacar  á luz,  con toda a  súa
tenrura agridoce”.  Jonathan Rosen-
baum  do  Chicago  Reader  declarou
que “se existe unha película mellor
sobre a vida dos negros nun gueto,
eu  non  a  teño  visto”.  Para  o  New
York Times, é un filme “orgánico que
parece conter mundos dentro del”.

Mércores 1: MENTRES SEXAMOS NOVOS · Dir. Noah Baumbach | Luns 6: O FUTEBOL · Dir. Sergio Oksman


