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PREMIOS
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Festival de Cannes 2019
Premio do Xurado (ex-aequo)
Festival de Sitges 2019
Mellor Dirección, Premio da Crítica e
Xurado Novo
Festival da Habana 2019
Mellor Música Orixinal
Círculo de Críticos Nova York 2020
Mellor Película Estranxeira

SINOPSE
a

Nun futuro próximo, a aldea brasilei-
ra de Bacurau chora a morte da súa
matriarca Carmelita.  Teresa,  que re-
gresa para asistir ao funeral da avoa,
decátase de que Bacurau está nunha
situación límite: as comodidades bá-
sicas son escasas, a subministración
de  auga  potable  está  bloqueada  e
non hai cobertura. Os habitantes da
zona danse conta de que o goberno
abandonou  a  aldea  e  borrouna  do
mapa,  algo  polo  que  empezarán  a
preparar unha resistencia para evitar
danos maiores.

ENTREVISTA AOS DIRECTORES

A que se refire a palabra bacurau,
ademais de ser o nome da aldea?
KM: É unha forma coloquial de refe-
rirse ao último autobús nocturno. Se
non o collías, tiñas que quedar dur-
mir na casa dun amigo ou nun par-
que.  Nas  primeiras  versións  do
guion, a película abríase con Teresa
correndo para alcanzar  o bus,  pero
eliminámola. Logo, o bacurau tamén
é un  paxaro  brasileiro  moi  peculiar,
porque sempre se está a agochar e
só se deixa ver, ocasionalmente, po-
las noites. É unha actitude bastante
parecida á da comunidade que pro-
tagoniza a nosa película. Por exem-
plo, cando aparece o alcalde da vila,
todos se esconden dentro das súas
casas.

Aínda que o guion de Bacurau foi
escrito antes que o de Dona Cla-
ra, vese unha denuncia  actual.
KM: Si, a idea era facer Bacurau an-
tes,  pero  o  guion  de  Dona  Clara
chamou a atención dos produtores
e, ao ser unha película máis barata,
terminouse facendo antes.
JD: Traballamos no guion de Bacu-
rau durante  dez  anos.  Foi  un pro-
xecto difícil de sacar adiante. É cu-
rioso ver que a prensa brasileira fala
do filme como un ataque á política
de Jair Bolsonaro, como se o fixé-
semos a película en tres meses.
KM: Terminamos de rodar a película
hai un ano, e daquela a posibilidade
de que Bolsonaro fose  presidente
era irrisoria.  De todos os xeitos,  o
cinema adoita conectar coa realida-
de de maneiras misteriosas.
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Como  decidiron  codirixir  xuntos
este filme?
JD: Somos  amigos  e  traballamos
xuntos durante anos; eu fun dese-
ñador  de produción das súas pelí-
culas e el produciu a miña curta. Es-
ta codirección xorde por unha con-
versa que tivemos en 2009, presen-
tando  unha  curta  nun  festival  de
Brasilia. Alí vimos unha chea de do-
cumentais  que  amosaban  o  Brasil
rural desde unha perspectiva exotis-
ta. No noso país existe a tendencia
a abordar a marxinación e a pobre-
za  con  olladas  moi  paternalistas,
case  miserabilistas.  Con  Bacurau
quixemos  inverter  os  termos  desa
ecuación, representando á xente da
nosa rexión con dignidade.  
KM: Nós procedemos de Recife, ao
nordés de Brasil.  Hai unha enorme
fenda cultural entre o nordés e o sur
do país, onde están Río de Xaneiro
e São Paulo,  onde hai  cartos.  Isto
significa  que  ao  longo  das  nosas
vidas tivemos que enfrontarnos aos
prexuízos.  Con Bacurau, quixemos

representar  a  forza  e  dignidade  do
noso pobo sen caer no paternalismo,
e as tensións internas do país.
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A  película  contén  unha  chea  de
referencias cinéfilas.
KM: No  meu  caso,  o  referente  de
John Carpenter é ineludible.
JD: As  referencias  son  tantas  que
non  sabería  por  onde  empezar.  Ao
escribirmos o guion, sempre que nos
bloqueabamos  puñamos  unha  peli
para  inspirarnos.  Recordo  que  nos
impactou moitísimo Os compañeiros
(1970), o spaghetti western de Sergio
Corbucci.
KM: Si, inspirounos a sucidade e ru-
deza  dese  western.  Ademais,  con
Bacurau,  quixemos subvertir  a orde
natural do cinema, na que os heroes
adoitan ser americanos brancos. Na
nosa película, eles son os invasores,
os responsables das atrocidades.
JD: Con todo, nós esforzámonos por
non mostralos como eles adoitan fa-
cer  cos  indios  nos  westerns,  onde
aparecen de lonxe, entoando berros
de guerra. Nós mostramos aos viláns
americanos de preto.  Escoitámolos.
Ofrecémoslles un lugar na película.
KM: Pregúntome como será recibida
esta película en Washington. Con to-
do, gústame que estea ambientada
nun futuro próximo.
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A presenza de Udo Kier no filme,
como líder do escuadrón de viláns,
acentúa a súa dimensión trash.
JD: Adoramos a Udo. É o mellor.
JD:  Coñecín  a Udo nun festival  en
Palm  Springs,  que  é  onde  el  vive.
Preguntáronme se  quería  coñecelo,
e dixen que si. Leváronme até el. Foi
a presentación máis rara que vivín e
vivirei na miña vida. Udo é un home
extraordinario,  moi  gracioso  e  moi
comprometido co que fai. Paréceme
emocionante  a  intensidade  que
transmitiu ao seu personaxe.
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