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FAUSTINO 1936 (2010, 6', muda)
a

Faustino nom está na fotografia, mas é a
causa da fotografia. Faustino vive e traba-
lha em Argentina. Casará, terá filhos, fica-
rá viúvo, será assassinado. Faustino pede-
lhe à família umha fotografia, para tê-los
na memória. A família caminha desde Cen-
lhe a Rivadávia para deixar-se retratar. Pa-
ra tomar a única fotografia conservada, na
Galiza ou na Argentina, na que aparece a
família inteira. Agás Faustino. Que nom es-
tá na foto mas é a causa da fotografia. 

WALSED (2014, 3'30'')

Walsed é um estudo cinematográfico sobre
o clássico experimental “Visión fantástica”
de Eugène Deslaw. Onde Deslaw negativa-
va, eu nego —entanto recupero as images
positivas  originais—  reduzindo  drastica-
mente os 60 minutos da película e inver-
tendo as images no espaço e no tempo.

A  banda  sonora  segue  a  ser  a  mesma,
igualmente comprimida a 3 minutos e des-
glossada em 2 canais:  num, na direcçom
original; noutro, invertido temporalmente.

Esta negaçom dumha negaçom dista de ser
umha aceitaçom: negam-se as images e as
cançons folclóricas dum país  fascista que
subjazem  às  tomas  do  NO-DO  retocadas
por Deslaw, entende-se a intençom do ci-
neasta  à  hora  de  negativizá-las/negá-las,
mas, percebendo que o esforço nom avon-
da, vai-se além da sua proposta caminho
da destruçom total.

FRANK (2015, 65')
a

Frank é  a terceira entrega dos  meus  es-
tudos cinematográficos que encetara com
Walsed. Irmá gémea de  Quim.com,  Frank
acode de novo a umha película de Iván Zu-
lueta de 1972. FrankStein resume, em tres
breves  minutos,  a  película  homónima de
James Whale. Desta vez Zulueta nom utili-
za os 8mm de Kinkón, senom os 35mm de
Whale,  mas,  claro,  coa  intermediaçom,
umha vez mais, do televisor (anúncios in-
cluídos).

Eu estiro estes tres minutos e lhes devolvo
a duraçom original (só a partir da cena na
que Zulueta começa a refilmar: o assalto à
tumba no cemitério).  Os abundantes pla-
nos congelados tenhem um menor dinamis-
mo que no caso de Quim.com, mas permi-
tem-me jogar  coas  images  originais,  que
aqui  utilizo  como  cinta  métrica  sobre  a
que medir convergências e divergências.

A música é a original de Zulueta, estirada à
par que as images. Conservo igualmente as
músicas e sons de Whale, mas elimino os
diálogos, agás o intenso “Agora sei o que
se sente ao ser Deus!”.

Tanto a obra de Zulueta como, neste caso,
a minha, estám feitas de restos e recortes:
escaravelhamos no cemitério da história do
cinema,  colhemos  fragmentos  de  corpos
mortos e criamos, as costuras bem visíveis,
a nossa própria criatura, à que lhe damos
vida.  O  cineasta  como  doutor  Franken-
stein, a película como monstro.
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