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Lady  Macbeth. Reino  Unido,  2016.  Cor,  89  min.  Xénero:  Melorama  |
Dirección: William Oldroyd | Guión: Alice Birch | Produción: Fodhla Cronin
O'Reilly (Protagonist, Sixty Six Pictures) | Fotografía: Ari Wegner | Montaxe:
Nick Emerson | Música: Dan Jones | Intérpretes: Florence Pugh (Katherine),
Christopher Fairbank (Boris), Cosmo Jarvis (Sebastian), Naomi Ackie (Anna),
Paul Hilton (Alexander), Golda Rosheuvel (Agnes), Rebecca Manley (Mary)
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SINOPSE

A Inglaterra rural de 1865. Katherine
vive angustiada por culpa do seu ma-
trimonio cun home amargado ao que
non quere e que lle dobra a idade, e
da  súa  fría  e  desapiadada  familia.
Cando empeza un apaixonado idilio
cun traballador da leira do marido,
no seu interior desátase unha forza
tan poderosa que nada lle impedirá
tentar conseguir o que desexa.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

A película non se basea en Shakes-
peare,  senón  nunha  novela  curta
de Nikolái Leskov, Lady Macbeth of
the Mtsensk. Como chegou ata ela?
Ensinouma a dramaturga Alice Birch.
Lina, encantoume e pedinlle que fi-
xese un guión. O libro contén unha
boa historia, pero iso é todo: é bas-
tante sinxelo en canto aos elementos
da  trama.  Fixemos  algúns  cambios
na película, coma o final. Alice fíxoo
brillantemente:  creou  personaxes
reais  desde  o  libro,  desenvolveu  a
totalidade da súa psicoloxía. O que
me gusta de Birch é a súa economía
coas palabras. A miña primeira curta
estaba chea de palabras, pero o ci-
nema non se basea na palabra, basé-
ase na emoción. 

Como foi a transición da dirección
teatral á cinematográfica?
En  primeiro  lugar,  quixen  entender
as formas da dirección de cinema, xa
que non funciona igual que a teatral.
Ter unha cámara cámbiao todo. Para
amosar  algo,  a  forma de colocar  a
cámara é crucial. Ao principio, limi-
tábame a pór a cámara onde estaría
o público no teatro. Nunha obra de
teatro, a audiencia elixe onde mirar,
pero nunha película ese é o papel do
director.  A miña  primeira curta  non

funcionaba, era teatro filmado. Lo-
go  empecei  a  experimentar  máis
coa linguaxe do cinema e a facerme
preguntas. Debía pór a cámara aquí
ou alá?  Por que filmar algo  dunha
maneira e non outra? Foi unha tran-
sición  difícil, pero estou moi satis-
feito  cos  resultados.  Tamén  creo
que é moi importante traballar cos
colaboradores axeitados. A madurez
desta  obra  é  responsabilidade  ta-
mén da directora de fotografía e do
montador, xente que si que sabe o
que  fai.  Preparámonos  moitísimo
para a película.

A heroína é fascinante. 
Podes vela como unha vítima do pa-
triarcado, é unha esposa forzada a
unha  unión  que  non  desexa,  pero
tamén resulta ser unha maníaca pe-
rigosa. A complexidade do persona-
xe  é  o  que  me  arrastrou  ao  pro-
xecto.  Empeza sendo unha vítima,
pero  despois  vírase  contra  iso.  É
unha  muller  dinámica,  a  clase  de
muller que non gustaba aos homes
da época.

Florence  Pugh  estaba  excelente
en  The Falling, pero neste papel
revela aínda máis posibilidades.
Víraa nesa película e pensei que se-
ría  ideal  para  o  papel,  pero  tiven
algunhas dúbidas, pois Florence non
se enfrontara nunca a un protago-
nista. Chamámola e fixemos a pro-
ba. Cando a coñecín tíveno cla-ro;
foi unha decisión moi rápida, e ela
non  dubidou  en  absoluto.   Tiña  a
idade do personaxe e era igual de
temperamental. Ademais, non xulga
a  Katherine.  Simplemente,  deixa
que viva. Non quería a ninguén que
xulgase ao personaxe. 

Sorprendeu  que  para  Sebastian
elixise a Cosmo Jarvis, que é máis
cantante de rock que actor. 
Como todo,  foi  grazas  á  directora
de casting, Shaheen Baig. Nós  pen-
sáramos nunhas características idó-
neas e a Baig pareceulle que Cosmo
era moi bo candidato. Fixo a audi-
ción e convenceunos. Ten un corpo
que  parece  traballado  no  campo,
ideal para o papel, e ademais ten
moi boa química con Florence Pugh.

Por que trasladou a historia de Ru-
sia á Inglaterra rural?
Non falo ruso e non quería facer un
filme con actores ingleses imitando
o acento ruso,  soaría  impostado.  E
vía  moitas  similitudes  tanto  topo-
gráfica  como  socialmente  coa  so-
ciedade rural inglesa do século XIX.

Revisou  a  primeira  adaptación  da
novela, a de Andrzej Wajda no 61? 
Non souben dela  ata  que rematara
de rodar  a miña. Pero  teño moitas
ganas de vela. A verdade é que non
entendo  por  que  non  existen  máis
películas baseadas nesta historia.

É un filme de época, menos glamu-
roso ca sucio. Talvez  Curutos tre-
boentos de Andrea Arnold foi unha
referencia. 
Absolutamente. Mostraba a  realida-
de da época sen ambaxes.  Era moi
orgánica e visceral, brutal. Gústan-
me esas calidades.

Algunha outra influencia? 
Sobre  todo, o  pintor  danés  Vilhelm
Hammershøi,  da  época  de  Leskov.
Ten moitos cadros de interiores con
mulleres sen rostro, de costas, soli-
tarias,  mirando por xanelas.  Pensei
que a miña heroína podía ser unha
delas. 

Como reacciona o público ás deci-
sións de Katherine? 
Hai reaccións de toda clase. As opi-
nións están moi divididas. Cada res-
posta é lexítima. Para nós o máis im-
portante é que a xente vaia vela, é
unha película creada para o meiran-
de  público  posible.  Só  espero  que
non veñan coa bagaxe das críticas,
para  que formen a  súa propia opi-
nión e non vaian condicionados. Pre-
firo que sexa unha sorpresa.

A película deixa un rastro de tur-
bación que custa sacar de enriba. 
Encántanme as películas que conse-
guen iso. As que che fan darlles vol-
tas durante días. As que discutes cos
teus  amigos.  Michael  Haneke  é  un
director  que  sempre  me  inspirou.
Nos seus filmes hai unha certa pro-
vocación,  pero  non  é  provocación
baleira,  senón fundada nun proble-
ma interesante. 

Luns 29: Your Name · Makoto Shinkai | Mércores 31: Unha muller fantástica · Sebastián Lelio


