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Sesión do 26 de febreiro de 2019                               Un método perigoso

A Dangerous Method. Reino Unido, 2011. Cor, 93 min. Drama |  Dirección David Cronenberg |  Guión: Christopher
Hampton| Fotografía: Peter Suschitzky | Música: Howard Shore | Elenco: Keira Knightley (Sabina), Viggo Mortensen
(Freud), Michael Fassbender (Jung), Vincent Cassel (Gross), Sarah Gadon (Emma) | Produción: Recorded Picture Co.

SINOPSE
a

Unha poderosa historia de descubri-
mento sexual e intelectual baseada
en acontecementos reais a partir da
turbulenta relación entre o novo psi-
quiatra Carl Jung, o seu mentor Sig-
mund Freud e Sabina Spielrein. A es-
te trío engádese Otto Gross, un pa-
ciente libertino decidido a traspasar
todos os límites.

ENTREVISTA AO DIRECTOR 

Un método perigoso baséase nunha
obra teatral escrita por Christopher
Hampton.
Antes de ser obra teatral, Un méto-
do perigoso foi un guión de cinema,
o  cal  é  bastante  infrecuente.  Cha-
mábase  Sabina, estaba centrado en
Sabina Spielrein e Hampton escribiu-
no especialmente para Julia Roberts.
O guión estaba en poder da Fox. Es-
tou a falarlle de mediados dos anos
90.  Pouco  despois  Hampton  pediu
autorización  á  produtora  para  con-
vertelo en obra de teatro.  O título
da obra é The Talking Cure. 

En que medida o guión da película
respecta o orixinal?
O guión é unha fusión de varias fon-
tes. Basicamente, o guión orixinal de
Hampton, a obra de teatro e un libro
de non ficción escrito por John Kerr,
A Most Dangerous Method, do cal a
película  toma o  nome.  Ademais  de
todo iso recorremos a variadas fon-
tes  de  documentación.  Incluíndo  o
epistolario de Freud e Jung, que é
vasto  e  detallado,  e  mesmo entre-
vistas filmadas. Polo menos no caso
de Jung, que morreu a comezos dos
60 e sendo xa tan famoso como ago-
ra  (ou  talvez  máis,  porque  despois
empezou  a  ser  cuestionado  polos
freudianos máis ortodoxos). 

A idea de filmar o guión de Hamp-
ton xurdiu de vostede ou tratouse
dun ofrecemento?
Xurdiu  de  min.  Chamei  a  Christo-
pher, a quen coñezo de hai tempo, e

manifesteille  o meu interese.  A el
pareceulle ben, pero non terminaba
de darme o OK. A miña suposición é
que el mesmo tiña previsto filmalo,
polo cal pechar o trato levou algúns
anos.

Que foi o que lle interesou desta
historia?
A obra  de  teatro  (que  nunca  vin,
pero lina) parecíame moi concisa e
con personaxes apaixonantes. Nun-
ca ouvira  falar  de Sabina,  así  que
para min o personaxe resultou todo
un descubrimento. Pero a  idea de
filmar algo relacionado con Freud e
os  comezos  da  psicanálise  téñoa
desde sempre.

Disque ao comezo da súa carreira
filmara unha curta sobre o tema,
non si?
Si, aínda que nin eu mesmo o lem-
braba.  É o primeiro  que filmei  na
miña vida, unha curta de 7 minutos
chamada  Transfer,  que  fixen  en
1966.  Era  sobre  un  psiquiatra  e  o
seu paciente, tal como aquí Jung e
Sabina.

O tema da sexualidade é unha das
poucas constantes que mantén na
súa obra.
Cando preparo unha película nova,
nunca  penso  no  que  fixen  antes,
aínda que entendo que os que me
seguen desde o principio sintan cer-
ta nostalxia. Guillermo del Toro di-
me que prefire  os  meus  primeiros
filmes:  gústame  a  súa  franqueza,
pero cambiei. É como se nunca os
filmase, empezo sempre desde ce-
ro. Tamén, aclárolle que non é só a
cuestión  da sexualidade o que me
interesa en Freud, senón o xeito en
que el lembrou, en tempos en que
Europa cría alcanzar o cumio da ci-
vilización,  que os  máis  baixos  ins-
tintos  están  aí,  baixo  a  pel  máis
civilizada. Mesmo a violencia, o sal-
vaxismo, o que el chamaba “o tri-
bal”. O estalido da I Guerra Mundial
non tardou en darlle a razón.

Falando de sexo, a relación entre
Jung e Sabina foi moi polémica.
Hai que ter en conta que estamos a
falar  dos  comezos  da  psicanálise,
cando eses principios aínda non es-
taban establecidos. Estaba todo por
facerse. Por iso incluímos as pregun-
tas  que se  fai  Otto  Gross  respecto
diso,  pensando en voz alta que ta-
lvez o feito de ter relacións sexuais
cunha paciente podería ser bo para
o tratamento.

Outra vez conta con Viggo Morten-
sen, aquí como Freud. 
Somos  moi  amigos,  e  é  certo  que
busco papeis para el. Pero en  Cos-
mopolis,  a  miña  próxima  película,
non traballa:  darlle a un amigo un
papel que non lle vai non é un favor.
Aquí  era  distinto:  quixen  mostrar
outro Freud, non o avó de aspecto
estrito que coñecemos, senón a al-
guén de 50 anos que seica era gua-
po,  divertido  e  carismático.  Como
non ía pensar en Viggo? 

Como nos últimos tempos, este fil-
me non foi financiado por un gran
estudo de Hollywood
Actualmente,  no  meu caso  é  cues-
tión de financiar a película fóra dos
Estados Unidos, e logo tratar de ven-
dela en Hollywood.  Pero á súa vez
hai  cada  vez  menos  interesados.
Tempo atrás,  se  tiñas un proxecto,
as compañías nin se molestaban en
ler o guión. Pero aclarábanche que
se conseguías contratar a tal ou tal
outro  actor,  cha  mercaban.  Agora
non.  Agora é:  “Consegue quen cha
financie, e cando a teñas rematada
tráea e se nos interesa, comprámos-
cha”. O cal é moi arriscado.

Que dirían Freud e Jung da socie-
dade actual? 
É fascinante fantasear con iso... Na
miña  opinión,  eles  inventáronnos.
Foron eles quen crearon o século XX
e  as  relacións  actuais:  até  entón,
ninguén  falaba  de  sexo,  soños,  in-
cesto ou traumas infantís. 
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