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CENTRO HISTÓRICO

FICHA TÉCNICA

Centro Histórico. Portugal, 2012. Cor, 90 min. Xénero: Drama episódico | 
Dirección  e  guión: Pedro  Costa,  Manoel  de  Oliveira,  Víctor  Erice,  Aki 
Kaurismäki | Produción: Rodrigo Areias, Aki Kausmäki (Fundação Cidade de 
Guimarães)  |  Fotografía:  Pedro Costa,  Timo Salminen,  Leonardo Simões, 
Valentín  Álvarez |  Montaxe: Aki  Kaurismäki,  Valérie Loiseleux  |  Música: 
Pedro Santos | Intérpretes: Judite Araujo, Maria Fatima Braga Lima, Marco 
Carreira,  Arlindo  Fernandes,  Ikka  Koivula,  Armandio  Martins,  Valdemar 
Santos, Kristine Strautane, Ricardo Trêpa, Ventura

SINOPSE
a

Ao dar un paseo por Guimarães (a 
cidade fundadora de Portugal), pre-
guntámonos: que historias ten que 
contarnos?  A resposta  a  esta  pre-
gunta atopámola nas distintas voces 
de  catro  realizadores  con  visións 
únicas do cine e que xuntos parti-
cipan neste filme. As múltiples di-
mensións  da  historia  proveñen  da 
ficción e da realidade; seica as cou-
sas non son o que a primeira vista 
parecen.  Centro histórico divídese 
en catro historias:

O taberneiro: A historia dun cama-
reiro solitario no centro histórico de 
Guimarães.  Escrita  e  dirixida  por 
Aki Kaurismäki.

Doce exorcista: Mentres que os no-
vos  capitáns  fan  a  revolución  nas 
rúas,  Ventura  pérdese  no  bosque. 
Escrita e dirixida por Pedro Costa.

Vidros  partidos:  A  fábrica  Vidros 
Partidos é o nome que se dá hoxe 
en  día  á  que  foi  a  fábrica  téxtil 
máis  grande  de  Europa.  Escrita  e 
dirixida por Víctor Erice.

O  conquistador,  conquistado:  Ao 
chegar ao cumio do outeiro fortifi-
cado,  un  historiador  detense;  o 
conquistador,  inmortalizado  en 
bronce,  foi  conquistado.  Escrita  e 
dirixida por Manoel de Oliveira.

ENTREVISTA A VÍCTOR ERICE 

Neste novo filme, como en moitos 
dos seus traballos anteriores, ex-
plora o tema da memoria. Pero ta-
mén é  unha  película  moi  ideoló-
xica e social, non si?
É unha película que fala da memo-
ria dos obreiros desa fábrica, pero 
ao  mesmo tempo é  un  testemuño 
do presente. A situación crítica da 
industria téxtil non é específica de 
Portugal, a mesma paisaxe vese en 
España e Europa.

O filme subliña o contraste entre 
as mans que traballaron toda unha 
vida  e  mundo  virtual  actual  no 
que o físico case se diluíu...

A maioría das persoas das que fala a 
película empezaron a traballar aos 
12  anos  e  non  puideron  ter  unha 
educación. Este tipo de clase obrei-
ra europea está en transo de desa-
parecer, se é que non desapareceu 
xa. De feito, todas as persoas que 
aparecen son maiores. Asistimos ao 
desmantelamento da industria tan-
to en España e Portugal como nou-
tros  países  europeos.  As  grandes 
empresas  trasladáronse  a  Asia  na 
procura de traballadores sen derei-
tos laborais  que son unha man de 
obra moi barata.

Que responsabilidade temos os ci-
dadáns,  que  consumimos  bens 
producidos  por  traballadores  es-
cravizados?
Eu non creo que a responsabilidade 
sexa dos cidadáns senón do capita-
lismo financeiro,  que  xa  non  crea 
riqueza real e que simplemente se 
basea  na  especulación.  Ese  capi-
talismo permite realizar operacións 
financeiras  e  gañar  moitísimo  di-
ñeiro sen crear  riqueza nin postos 
de  traballo.  É  a  máxima das  abs-
traccións. Nunca a humanidade vi-
viu un período como o actual.

Ese discurso pódese aplicar tamén 
ao cinema, que nos últimos tem-
pos parece que se  move só polo 
beneficio comercial e as ganancias 
fáciles?
Eu pertenzo a unha xeración para a 
que o cine foi sobre todo o teste-
muño da vida e tamén un elemento 
de resistencia. Esa foi a miña cul-
tura, e sigo nela. Hoxe talvez sexa 
minoritaria, pero non pola vontade 
dos autores senón por como está or-
ganizado todo o negocio do cine.

É por iso polo que só fixo tres lon-
gametraxes en 40 anos?
Fixen moitas  cousas pequenas que 
desgraciadamente non chegaron ás 
salas e que se viron en museos...

Por esa perversión da industria do 
cinema?
Eu non falaría tanto de perversión.

É simplemente que o cinema agora 
é un instrumento de formación de 
grandes  masas  de poboación e irá 
perdendo cada vez máis o que foi 
nas  orixes,  un  medio  de  coñece-
mento, e sobre todo o seu rango ar-
tístico. O cine foi a arte do século 
XX, pero non sei se o será do XXI.

O filme mostra unha foto na que 
se  ve  o  comedor  da  fábrica  nos 
anos 20 repleto de obreiros, todos 
eles co rostro ensombrecido polo 
duro traballo.
Esa  foto  é  unha  concentración  do 
que foi a clase obreira europea no 
século  XX.  Toda  esa  xente  loitou 
durante anos por conseguir unha vi-
da  mellor  e  hoxe  os  seus  descen-
dentes están a piques de perder to-
do, de verse arrasados, porque so-
bran. Ese é o gran escenario dramá-
tico  que  vemos  todos  os  días  ao 
noso ao redor.

Cre  que  as  novas  xeracións  son 
conscientes dese pasado?
Non o sei. Aquela xente traballaba 
12, 16 horas... Pense que a xornada 
de 8 horas en Portugal só se conse-
guiu en 1975. A xente da fotografía 
traballaba de 6:00 a 18:00.

Cre que atoparemos un modo dig-
no de saír desta crise ou nos leva-
rá a todos por diante?
Eu  non  creo  que  esta  sexa  unha 
crise puntual. É a forma que ten de 
respirar a actual fase do capitalis-
mo financeiro. É o sistema, que se 
alimenta así, cunha vontade depre-
dadora como non existiu na histo-
ria. A fábrica da que eu falo no fil-
me foi froito do primeiro liberalis-
mo  portugués  radicado  n'O  Porto. 
Ese liberalismo levou á zona o fe-
rrocarril e a electricidade, os gran-
des inventos do século XIX.  O pri-
meiro  capitalismo  levou  a  esa  re-
xión case feudal postos de traballo 
e riqueza. Todo iso termina no ano 
2000 co peche da fábrica. Ese arco 
histórico é exemplar porque ilustra 
a  deriva  que  seguiu  toda  Europa, 
sobre todo a zona mediterránea.

Mércores 23:  MISTERIOS DE LISBOA (1ª parte) | Luns 28: SANGUE DO MEU SANGUE


