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AMÉRICA, UNA HISTORIA MUY PORTUGUESA

FICHA TÉCNICA

América. Portugal,  Rusia,  Brasil,  España,  2010.  Cor,  111  min.  Xénero: 
Drama | Dirección: João Nuno Pinto | Guión: Luísa Costa Gomes, Melanie 
Dimantas, João Nuno Pinto | Produción: Antonio & Pandora da Cunha Telles, 
Viktor  Taknov, Miguel Varela  |  Fotografía:  Carlos Lopes |  Montaxe: Luca 
Alverdi  |  Música: Mikel  Salas |  Intérpretes:  Chulpan  Khamatova  (Lisa), 
Fernando Luís (Víctor), María Barranco (Fernanda), Dinarte Branco (Paulo), 
Cassiano Carneiro (Matías), Raul Solnado (Melo), Mikhail Evlanov (Andrei) 

SINOPSE
a

Lisa,  unha moza rusa, está casada 
con Víctor, un portugués. Fernanda, 
a exesposa española de Víctor, deci-
de aproveitar a onda de inmigran-
tes  ilegais  que  chegan  a  Portugal 
para facer negocio vendendo pasa-
portes falsos. Isto dá lugar a que a 
casa de Lisa se convirta nun centro 
de reinserción social para inmigran-
tes de diversas nacionalidades. En-
tre  eles  atópase  Andrei,  un  mozo 
ucraíno  buscado  pola  mafia  rusa, 
que acaba namorando de Lisa. 

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Como xurdiu a idea para o filme?
A idea orixinal é da Luísa Costa Go-
mes. Ela escribiu o primeiro guión 
baseado nun conto dela, e eu tiven 
a sorte que ese guión fose parar ás 
miñas mans. Apaixoneime de socato 
pola historia e tiven nese momento 
a certeza que este era o filme que 
quería facer. Despois foron anos de 
traballo e unha enorme complicida-
de coa Luísa, a transformar a visión 
inicial  dela  en  algo  máis  persoal, 
que se identificase  máis coa miña 
visión do cinema e daquela historia 
en particular. Isto só foi posible gra-
zas ao talento e xenerosidade dun-
ha escritora como Costa Gomes.

A  intención  era  desconstruir  o 
“american dream” á portuguesa?
Non  tanto  deconstruír  como  cues-
tionar.  Lanzar  un  ollar  crítico  ao 
meu país e facer un autorretrato do 
estado  xeral  de  apatía  que  atra-
vesa.  América é  o  novo  drama 
tráxico-marítimo do século XXI: un 
país encallado nas súas propias limi-
tacións. Un país que non consegue 
concretar as promesas dos que es-
tán aquí, canto máis as de aqueles 
que nos veñen parar ás mans. 

Por que mesturar o drama da inmi-
gración coa comedia?
Porque  acaban  por  estar  ligados. 
Uns  dependen  dos  outros.  A inmi-
gración ilegal é un gran problema, 
cheo de situacións humanas dramá-
ticas e  desesperantes.  Pero quería

Tratar  este  problema dunha forma 
nova. Quería explotar a ironía e o 
humor ácido sobre os vellos costu-
mes da incompetencia portuguesa, 
a nosa apatía e a perplexidade dos 
estranxeiros  ante esta  realidade e 
maneira  de  ser.  O  humor  permite 
unha visión máis fresca, andar nos 
límites  das  emocións  e  ser  máis 
directo e incisivo en moitos temas 
bastante  sensibles.  E  aínda  que  o 
ton do filme sexa bastante dramá-
tico, o humor e o burlesco que está 
presente fainos rir de nós mesmos e 
do mundo onde vivimos, que é unha 
cousa que deberiamos facer máis.  

Como  chegou  a  este  elenco  tan 
ecléctico,  encabezado  por  Chul-
pan  Khamatova,  a  actriz  de 
Goodbye Lenin?
Por  riba  de todo,  procurei  que os 
actores se sentisen ben nos papeis 
que asumían. Era importante que os 
personaxes fosen certos, transpira-
sen verdade. Por iso era fundamen-
tal atopar actores que fosen orixi-
narios  dos  países  dos  personaxes 
que  representaban,  que  asumisen 
os papeis dunha forma orgánica, ca-
se como unha segunda pel. Acabei 
por facer castings en Portugal, Es-
paña, Brasil e Rusia. Foi un proceso 
exhaustivo  mais  que  me  permitiu 
ter unha grande consistencia en to-
dos os personaxes do filme. E foi así 
como acabei por viaxar a Moscova, 
asistín a algunhas obras de teatro, 
vin  moitos  filmes  rusos  actuais  e 
coñecín  a  varios  actores  entre  os 
que estaba Chulpan, unha das me-
llores actrices do momento. Tiven a 
sorte de lle gustasen a historia e o 
personaxe da Lisa.

Por que filmar nun lugar tan im-
probable como a Cova do Vapor?
Exactamente por ser  improbable e 
moi pouco coñecido e explotado. A 
Cova do Vapor xorde no filme como 
unha metáfora de Portugal. Quería 
que o filme pasase nun lugar mar-
cadamente portugués, e a Cova do 
Vapor  ten  iso:  un  aglomerado  de 
casas á beira do mar precariamente 
expostas á  furia do  océano, barrio

labiríntico e caótico feito de impro-
visar que no seu conxunto crean un 
“patchwork” de creatividade popu-
lar. E isto todo ás portas de Lisboa, 
que fica do outro lado do río. É co-
mo se  os  personaxes  estivesen  no 
lado  errado  da  vida,  á  marxe  da 
sociedade, do desenvolvemento.

Lembra algún detalle da rodaxe?
Lémbrome da noite en que a roupa 
dos  protagonistas  desaparecera  da 
caravana. Eran todo pezas vintage, 
non había xeito de arranxar pezas 
iguais e ficamos cun serio problema 
de  continuidade  para  as  escenas 
que aínda tiñamos que filmar.  Foi 
un gran susto mais felizmente resol-
to con rapidez polo persoal da Cova 
do Vapor. O día seguinte xa tiñamos 
a roupa de volta e puidemos conti-
nuar  a  filmar.  Mais  esa  noite  non 
puiden durmir. 

Pensa  que  a  temática  do  filme 
permite  unha  gran  conexión  por 
parte do público?
Penso que a boa recepción que tivo 
o filme débese á súa temática cada 
vez máis actual e universal. O filme 
é sobre Portugal mais a realidade é 
cada vez máis transversal a moitos 
países. A actual crise non é só eco-
nómica, estamos a vivir un momen-
to en que o modelo de desenvolve-
mento social  occidental está a ser 
posto en dúbida e existe unha gran 
desesperanza global sobre o futuro.

Esta é un coprodución entre Por-
tugal,  España, Brasil  e  Rusia.  Foi 
difícil atopar financiamento? 
O filme tivo moitos apoios e o orza-
mento nada modesto de 1,4 millóns 
de euros para unha primeira obra. 
Foron catro anos de loita para con-
seguir o financiamento que acabou 
por  ser  unha  coprodución  destes 
países. E aínda así eu mesmo tiven 
que  facer  un  esforzo  económico 
para conseguir acabar o filme. Ob-
viamente  todo  ese  esforzo  acaba 
abrindo  portas  alá  fóra  e  permite 
que o filme teña outra visibilidade 
nos mercados internacionais e máis 
posibilidades de distribución. 
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