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SINOPSE
a

A finais da Idade Media, a moza Mar-
git e a súa irmá maior Katla foxen ás
montañas  tras  a  execución  da  súa
nai, acusada de bruxaría. Ambas ato-
pan refuxio con Jóhann, un viúvo que
vive co seu fillo Jónas. Mentres Katla
trata de seducir ao campesiño, Mar-
git e Jónas fanse bos amigos. O pe-
queno está convencido de que Katla
é unha bruxa e ódiaa profundamente.

NOTAS DA DIRECTORA

O filme está baseado nun conto dos
irmáns  Grimm.  O  conto  Do cimbro
era unha das miñas historias favori-
tas cando era nena.  Había nel  algo
arrepiante que me atraía. Con todo,
introducín diversos cambios na his-
toria  orixinal.  Os  protagonistas  do
conto eran unha nai,  a súa filla e o
seu fillastro. A nai reprochaba á súa
filla a morte do fillastro e obrigábaa a
aceptar a súa culpa. A min interésa-
me a  bruxaría,  que é  un  tema que
subxace na maioría dos contos dos
irmán  Grimm  cando  falan  das  mu-
lleres. Quería traelo ao primeiro pla-
no.  Conservei  a  rapaza  nova  como
protagonista,  pois  o  relato  céntrase
na súa experiencia do mundo tras a
súa  fuxida.  Pero  transformei  esta
viaxe  iniciática  nunha  busca  espiri-
tual máis profunda.
a

Aos  actores  parecíalles  que  esta
adaptación  do  conto  dos  Grimm
estaba  moi  relacionada  coa  cultura
islandesa.  A  actriz  que  interpreta  a
nai, Guðrún Gísladóttir, pensaba que
se trataba da trama cinematográfica
máis islandesa que xamais se levara
á pantalla.  Coido que unha das ra-
zóns é o parentesco entre o mundo
dos  mortos  e  o  dos  vivos.  Cando
atopamos a granxa ao redor da cal
debiamos rodar a chegada a lombos
dun  cabalo  das  irmás,  preto dunha

enorme pena, os labregos contáron-
nos  que,  seis  anos  atrás,  houbera
unha  rodaxe de  dúas  semanas na
que choveu a diario. Ao ver a boa
sorte  polo  bo  tempo  que  tivemos
durante a nosa rodaxe, os labregos
dicían  que  o  espírito  da  pena  nos
amaba. Coido que o filme era quen
de acoller este talante arraigado no
día a día daquelas familias campesi-
ñas e se nutría del.
a

Eu sabía exactamente o tipo de at-
mosfera que desexaba para o filme.
A  miña  idea  era  inventar  un  país
imaxinario utópico. Por ese motivo
rodei en branco e negro. As paisa-
xes islandesas prestábanse a iso á
perfección. Porén, non considero o
filme como un soño ou mera fábula.
O relato e a estética da fita son rea-
listas: todos os personaxes se com-
portan e reaccionan ante o que oco-
rre como ante calquera outro suce-
so real. Posto que o relato adopta o
seu punto de vista,  toda discusión
arredor de que sería irreal  ou ima-
xinario está fóra de lugar. Non podo
facer ningunha observación concre-
ta sobre a bruxaría.  O seu estatus
ontolóxico apenas importa: existe a
partir do intre no que cres nela. Eu
quería  retratar  unha  realidade  na
que a bruxaría formase parte da cul-
tura.  É  ademais  un  elemento  do
mundo dunha nena de 13 anos que
atravesa un período da súa vida no
que o imaxinario ocupa un lugar moi
importante.  Cando  ve  a  súa  nai
morta, isto é para ela perfectamente
real. Iso é o que importa.
a

O filme non ten unha mensaxe que
comunicar.  Na fita  o  importante  é,
na miña opinión, a súa melancolía.
Unha melancolía e unha soidade fe-
mininas.  Nos  máis  dos  casos,  os
contos dos irmáns Grimm expresan
o medo  ás mulleres.  A miúdo estas

representan o mal ou un perigo para
os  homes.  Na miña adaptación,  as
mulleres  non  teñen  máis  remedio,
tras o castigo das súas nais, que fu-
xir e atopar a protección dun home.
Descoñezo  a  eficacia  da  bruxaría,
considéroa  como  o  medio  desas
mulleres para tentar sobrevivir e do-
minar a súa contorna e as súas vidas
do mesmo modo en que a relixión, a
racionalidade,  a  ciencia  e  outras
crenzas permiten aos seres humanos
dar un sentido á súa existencia e ac-
tuar no mundo.

  CRÍTICA DE FOTOGRAMAS

A ópera prima de Nietzchka Keene
estréase en España con 30 anos de
atraso pero, paradoxalmente, chega
no mellor momento posible. Recen-
temente  restaurada  en  4K,  Cando
fomos bruxas establece un suxestivo
diálogo co presente polo menos en
dúas direccións. Por unha banda, é
o revulsivo perfecto ao cinema fan-
tástico  actual  máis  obvio  nas  súas
premisas e menos arriscado na cali-
grafía:  a película de Keene está to-
cada por un misterio que se expresa
por  igual  a través  das  accións dos
personaxes e das súas enigmáticas
e  poderosas  imaxes.  Rodada  nun
impoñente  branco  e  negro,  Cando
fomos bruxas crece nas escenas de-
liberadamente fantásticas: Keene re-
vélase nelas unha creadora persoal,
orixinal e arriscada. É nas súas pa-
saxes  máis  xenéricas  onde  o  filme
abre a outra liña de diálogo co pre-
sente. A anos luz do cine contempo-
ráneo que se pretende feminista con
catro eslóganes metidos con calza-
dor, a fita atopa na bruxaría (e na su-
perstición, o rumor, o medo) a forma
de falar (con contundencia pero sen
teses  ríxidas)  dunha  misoxinia  pro-
funda e atávica, do medo á muller e
dos vínculos entre nais, fillas e irmás.
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