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E AGORA? LÉMBRAME

FICHA TÉCNICA

E Agora? Lembra-Me. Portugal, 2013. Cor, 164 min. Xénero: Documental,
drama |  Dirección e guión: Joaquim Pinto |  Produción: Joana Ferreira
(C.R.I.M. Produções, Presente Edições de Autor)  |  Fotografía e montaxe:
Joaquim Pinto, Nuno Leonel |  Música: Beethoven, WhoMadeWho, Jacques
Ibert | Participantes:  Joaquim, Nuno, Jo, Deolinda, Cláudia, Nelson, Rita

PREMIOS
a

Festival de Locarno 2013
Premio Especial do Xurado,  Premio
FIPRESCI
Festival de Valdivia 2013
Mellor Película e Premio da Crítica
Festival DocLisboa 2013
Mellor Longametraxe

SINOPSE
a

A película narra a loita de Joaquim
Pinto contra o virus da SIDA e a he-
patite  C,  enfermidades  ás  que  o
realizador  portugués  combate des-
de hai  case  20  anos.  O  filme é  a
crónica dun ano de estudos clínicos
con  drogas  e  toxinas  aínda  non
aprobadas. Unha reflexión aberta e
ecléctica sobre  o tempo e  as me-
morias, sobre as pandemias e a glo-
balización, e sobre como sobrevivir
ás expectativas.

NOTAS DO DIRECTOR

En tempos de crises e recesión, o
VIH e o VHC xa non son temas prio-
ritarios. A diferenza dos últimos do-
cumentais sobre o VIH e o VHC, fei-
tos  cun  enfoque  externo  que  eu
describiría como “compasivo”, este
proxecto propón un retorno a unha
“reflexión desde dentro”, seguindo
o modelo das obras realizadas até
mediados  dos anos  80  por  autores
que  asumían  a  súa  condición  de
seropositivos. 

Dalgún  xeito  son  un  privilexiado.
Non  dependo  de  xefes,  non  teño
que ocultar o meu estado, teño ac-
ceso á medicación. Estou vivo gra-
zas ás batallas nas que eu non era o
protagonista e nas que interviñan os
intereses de gobernos, investigado-
res e a industria farmacéutica. 

Durante  a  rodaxe,  decateime  dun
fenómeno  perturbador:  o  recente
auxe dos movementos negacionistas
que afirman que o VIH non causa a
SIDA  ou  mesmo  que  o  VIH  non
existe, e que usan internet, concer-
tos e documentais para difundir es-
ta  mensaxe.  Eles  manipulan  sen
vergoña os datos, as probas e as de-
claracións de científicos, investiga-
dores e pensadores. 

Entrevistei e intercambiei informa-
ción con médicos, investigadores e
pacientes  en  condicións  similares.
Decidín non incluír este material no
filme.  Principalmente  como  unha
mostra de respecto cara a eles, pe-
ro tamén porque son consciente do
difícil que é condensar e transmitir
as súas ideas sen terxiversalas.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Como naceu o desexo de facer un
filme sobre o seu tratamento con
drogas experimentais?
Un dos aspectos que me fixo usar a
cámara como memoria foi perder o
rexistro do ano no que fixen o pri-
meiro tratamento experimental con
interferón  e  ribavirina.  Dese  ano
(2000/2001) só lembro as reaccións
que os meus brotes inesperados de
agresividade  provocada  polos  quí-
micos causou a Nuno, a miña pare-
lla,  e  a  profunda  tristeza  que  iso
me produciu a min. Por suposto que
non podiamos ter un plan pechado
e  un  guion  predefinido  porque  a
película vive a idea de estar aten-
tos ao que pasa ao longo do trata-
mento e no mundo. 

Como te organizabas para filmar?
Tiñas unha rutina, estaba sempre
presente a cámara na túa vida?
Tiñamos  dúas  cámaras,  unha  HD
profesional  (máis  pesada)  e  unha
DSLR HD compacta que usei nas via-
xes a Madrid nas que estaba só, am-
bas con obxectivos intercambiables.
Non andaba sempre coa cámara en-
riba, pero case. Nun sentido torná-
ronse case unha extensión de nosa
visión,  un  pouco  coma  Cartier-
Bresson, sempre coa súa Leica. Non
tiñamos  unha  planificación  tipo
“hoxe imos filmar isto”, pero a cá-
mara estaba sempre dispoñible.

Como  foi  a  relación  de  Nuno  co
filme? Seica ao comezo non quería
saír e logo foino aceptando?
O acto  de  filmar  cambiou  a  nosa
percepción e Nuno non só se uniu
ao proxecto senón que este adqui-
riu  unha  dimensión  totalmente
compartida. Eu diría que o filme es-
tá feito en parte por min e Nuno, e
en parte por iso que eu  chamaría o

azar. Nuno diría “Deus”. O noso tra-
ballo consistiu en atopar contactos,
conexións, facer chamadas, organi-
zar imaxes e sons, tempos e espa-
zos coa fin de atopar sentidos.

Máis  aló  de  ser  a  crónica  dunha
etapa difícil na súa vida, a pelícu-
la é unha historia de amor. Sem-
pre estivo claro ese elemento ou
foi xurdindo durante a gravación?
Desde o  momento en que avanza-
mos coa película xuntos, fíxose evi-
dente que non iamos cambiar nada
na nosa vida diaria, non iamos “ac-
tuar” a realidade polo feito de que-
rela filmar. Se a “historia de amor”
trasloce no filme, talvez é porque
forma parte da nosa vida cotiá.

A película  transcorre  en  tempos
de crise económica que afectaron
aos  tratamentos  médicos  gratuí-
tos.  Até  que punto é importante
no filme a súa relación coa crise?
Por que decidiu falar diso?
Filmamos dunha maneira aberta e,
nese sentido, a crise que se instalou
en Portugal antes de empezar a ro-
dar transloce no filme. O inicio do
tratamento coincide coa vitoria do
PP en España. Aínda que eu non se-
xa a persoa axeitada para facer un
documental  sobre  e  en  nome  dos
moitos  millóns  que  non  teñen  ac-
ceso ao tratamento, non podía dei-
xar  de  mencionar  o tema.  Son un
privilexiado,  que  teño  (aínda)  co-
bertura médica e non dependo eco-
nomicamente  de  terceiros.  Creo
que  esa  liberdade  esíxeme  a  res-
ponsabilidade de expor todas estas
cuestións, e nesa medida a película
é tamén unha película política.

Que  cineastas  ou  películas  lles
influíron á hora de pensala?
Claramente os realizadores que nos
gustan  e  as  películas  que  vimos.
Persoalmente  para  min  teñen  que
estar  Renoir,  Flaherty,  Buñuel,
Rossellini, Visconti e Pasolini. Entre
as  persoas  coas  que  traballei,
Schroeter  e  Oliveira.  En  canto  a
Nuno, el traballa/funciona cos seus
propios ollos e oídos, e non ten un
enfoque técnico  e/ou estético  -no
sentido  da  teoría  dos  autores-  en
relación co cinema.

Mércores 3: SÓ OS AMANTES SOBREVIVEN · Dir. Jim Jarmusch | Luns 8: sen proxección por ser festivo


