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A VINGANZA DUNHA MULLER

FICHA TÉCNICA

A Vingança de Uma Mulher. Portugal, 2012. Cor, 104 min. Xénero: Drama |
Dirección  e  guión:  Rita  Azevedo  Gomes |  Produción: Isabel  Machado,
Christine Reeh (C.R.I.M. Produções) | Fotografía: Acácio de Almeida | Mon-
taxe: Patrícia Saramago | Intérpretes: Rita Durão, Fernando Rodrigues, Hugo
Tourita, Duarte Martins, Francisco Nascimento, Isabel Ruth

SINOPSE
a

Adaptación  libre  e  cinematográfica
dun dos contos máis famosos de Bar-
bey d'Aureville, incluído no libro Les
Diaboliques. Roberto é un deses ho-
mes para os que a simulación é toda
unha arte. Para uns, trátase dun ca-
baleiro refinado; para  outros un li-
bertino. En calquera caso, Roberto é
un  home sumido  no  máis  profundo
dos aburrimentos, xa que esgotou e
satisfixo todos os praceres da vida.
Unha noite, de regreso aos salóns lis-
boetas tras unha longa viaxe, crúza-
se por azar cunha muller misteriosa,
esposa dun dos homes máis ricos de
España.  Este  inesperado  encontro
cunha  historia  de  amor  absoluto  e
crime atroz trastornará para sempre
a súa visión do mundo.

ENTREVISTA Á DIRECTORA

Cal foi o seu percorrido dentro do
cinema antes  d'A vinganza dunha
muller? 
Tiven moitos traballos, fun profeso-
ra, por exemplo, e desde hai varios
anos  son  programadora  na  Cinema-
teca Portuguesa. Cando me atopaba
estudando  Belas  Artes,  o  cinema
apareceu de maneira natural no meu
camiño. Manoel de Oliveira acababa
de realizar Amor de perdición (1980)
e  dispúñase  a  gravar  Francisca
(1981). Eu, que non sabía case nada
de  técnica  cinematográfica,  quería
traballar  no  seu  filme,  así  que  o
abordei  nun  café.  Díxenlle:  “Quero
traballar con vostede”. E foi así co-
mo  empecei.  Tiña  a  sensación  de
que era alí,  no cinema, o lugar no
que debía estar. En primeiro lugar a
miña idea era poder observar. Só con
poder estar no estudio, xa me ato-
paba feliz. “Estar aí”, esa era a miña
escola. Unha vez fixen de figurante
en  As  tres  coroas  do  mariñeiro
(1983), unha película de Raoul Ruiz,
só porque quería saber como era tra-
ballar con el. 

Que  cineastas  a  marcaron?  Falou
de Ruiz, Nicholas Ray... 
Raoul Ruiz non tanto, pero fasciná-
bame poder ver a súa rapidez na to-
ma de decisións. Como podía filmar
50  planos  cada día?  Hai  cineastas

que,  evidentemente,  sempre  me
gustaron, e cada vez máis: Dreyer,
Bergman,  Bresson,  Ray,  Murnau,
Buñuel,  Ford...  Hai  películas  que
volvo ver na Cinemateca cada vez
que as proxectamos. De todas as in-
fluencias,  como  poden  ser  a  pin-
tura, a música, a vida, os amigos,
hai algunhas sobre as que podo vol-
ver  unha  e  outra  vez,  porque  son
inesgotables.

Pódenos  falar  da  orixe  do  filme,
dos 15 anos que lle levou facelo? 
Desde o comezo, cando lin o relato
de Barbey d'Aurevilly,  deime conta
de que sería  difícil  de  adaptar  ao
cinema.  Un día  deixeille  o libro a
João  César  Monteiro  e  respondeu-
me:  “é  sen  dúbida  extraordinario,
pero  paréceme  imposible  de  fil-
mar”. Ao ler os escritos de d'Aurevi-
lly  cheguei  á  conclusión  de  que o
propio  autor  era  un  simulador,  un
dandy, un tipo que levaba a todas
partes  a  súa  máscara.  Nese  mo-
mento  decateime  de  que  contaba
coa escusa perfecta para esixir un
estudo para filmar A vinganza du-
nha muller, aínda que esta esixen-
cia custoume 15 anos.  Trátase du-
nha representación de época e non
unha  película  de  época:  é  unha
máscara.  Ao entrar  ao  estudo non
hai nada. Non hai son, non hai luz,
non hai obxectos. É un lugar moi es-
traño,  un  buraco  baleiro.  Todo  o
que lle engadimos, a partir de aí, é
esta  propia  máscara.  Barbey adoi-
taba dicir que para el o máis impor-
tante na vida é a gran creatividade
que atopaba no xogo da conversa.
Nese terreo, a súa alma liberábase
como un  paxaro  azul.  Nunha  con-
versa realmente animada atopamos
a creatividade. É algo que me pare-
ce incrible. 

Como traballou cos actores? 
O traballo consistía en comprender
que se atopaba no texto. Logo, nu-
nha segunda fase,  tentamos asimi-
lar  que  queriamos  transmitir  por
medio del. En ocasións Rita Durão,
a protagonista, achegaba algo novo,
noutros casos facíao eu. As catro se-
manas previas de traballo con Du-
rão axudáronnos  moito  a  interiori-
zar a temporalidade da película.   

Cando chegamos ao estudo, a Tobis,
tivemos  de  feito  unha  soa  semana
para preparar o resto da película.

Custa crer que en tan só unha se-
mana puidésese levar a cabo todo
o traballo no lugar de rodaxe sen
pisar os decorados antes. 
Cando lin o conto, tiven unha visión
e díxenme que había que facer unha
película. Gústame moito ese roman-
ticismo  exacerbado  até  as  últimas
consecuencias, como a imaxe do coi-
telo. Enseguida vin que todo ocorría
nesa especie de salón onde ela re-
cibe os homes, un espazo pechado,
sen xanelas. Gústame a idea do es-
pazo  calidoscópico  que  se  vai  des-
cubrindo aos poucos. Durante a ro-
daxe atopei tamén novas ideas que
me gustan  moito,  como esas  enor-
mes  pinturas  de  óperas  de  Mozart
que recuperei. 

E o vermello. Esa cor no decorado
non estaba prevista? 
Non demasiado. Pero, unha vez que
vin o decorado, deime conta de que
tiña que ser vermello. Non podía ser
doutra cor. Era unha cuestión de co-
razón, de sangue. Non quería o real,
porque nese caso podería rodar nun
palacio.  Quería un escenario,  a in-
tensidade do teatro. Nese sentido, o
vermello é esencial. 

A construción dos escenarios é moi
peculiar. O espazo, a luz e a posta
en escena, foron xurdindo segundo
exploraba  o  decorado  ou  estaban
descritas con anterioridade? 
O meu proceso mental era o seguin-
te:  cando  se  vai  comprendendo  o
texto comézanse a definir algunhas
ideas,  pero  non  antes.  Gustábame
moito a idea de pasar dunha escena
a outra no mesmo plano, como se as
figuras do pasado puidesen entrar no
presente.  Isto  podería  ser  só  un
efecto, algo fermoso; con todo, para
min  tiña  outro  sentido,  pois  para
aquela muller o pasado é unha espe-
cie  de caníbal  do presente;  é algo
que vén a vomitar encima deste pre-
sente. Cada vez que ela convida a
un home a acompañala, lévao a este
lugar e cóntalle a súa historia, é o
pasado o que invade rapidamente o
presente. 
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