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MISTERIOS DE LISBOA

FICHA TÉCNICA

Mistérios  de  Lisboa. Portugal,  2010.  Cor,  266  min.  Xénero:   Drama  | 
Dirección: Raúl  Ruiz  |  Guión:  Carlos  Saboga |  Produción: Paulo  Branco 
(Clap Filmes) | Fotografía: André Szankowski | Montaxe: Valéria Sarmiento, 
Carlos  Madaleno  |  Música:  Jorge  Arriagada,  Luís  Freitas  |  Intérpretes: 
Adriano  Luz  (padre  Dinis),  Maria  João  Bastos  (Ângela  de  Lima),  Ricardo 
Pereira (Alberto de Magalhaes), Clotilde Hesme (Elisa de Montfort), Afonso 
Pimentel (Pedro da Silva), Albano Jerónimo (conde de Santa Bárbara)

PREMIOS
a

Festival de San Sebastián 2010
Mellor Director
Festival de São Paulo 2010
Mellor Película
Globos de Ouro (PT) 2011
Mellor Película, Actor e Actriz

SINOPSE
a

Século XIX. En Lisboa, unha cidade 
chea de intrigas e identidades fal-
sas, varios personaxes están vincu-
lados dunha ou outra forma ao des-
tino de Pedro da Silva, un orfo que 
vive nun internado: o padre Dinis, 
un  descendente de aristócratas  li-
bertinos que se converte en heroe 
defensor da xustiza; unha condesa 
toleada  polos  celos  e  sedenta  de 
vinganza; un próspero home de ne-
gocios que fixo fortuna como pirata 
sanguinario...  Todos  eles  teñen un 
interese común: pescudar a verda-
deira identidade de Pedro da Silva.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Vendo o filme, unha historia chea 
de historias, un ten a sensación de 
que sente un auténtico pracer por 
narrar, de que é un narrador nato.
Ben, si. En todo caso ese é un dos 
meus  oficios.  Encántame  contar 
contos, vénme de familia. No caso 
de  Misterios de Lisboa é algo que 
está  tamén  na  novela  de  Camilo 
Castelo Branco. Para min, o que lle 
dá o misterio a historias do tipo das 
de Castelo Branco é que se un lle 
dá tempo aos  meandros,  as  histo-
rias  vólvense  enormemente  ricas. 
Teñen unha gran riqueza novelesca, 
algo que non é posible en estrutu-
ras dramáticas clásicas en tres ac-
tos cun conflito central.

As  localizacións  do  filme,  aínda 
estando nun segundo plano, teñen 
unha  importancia  determinante: 
fan  eco  á  estrutura  dramática, 
magnifican as emocións.
Si,  cobran  unha  gran  importancia 
grazas  un pouco á  técnica,  á  alta 
definición,  que  permite  que  eses 
decorados  teñan moita  máis inten-

sidade e que fai que os personaxes 
estean  moito  máis  ligados  a  eles. 
Ademais, tivemos os medios finan-
ceiros e o tempo para poder elixi-
los. Os decorados son un personaxe 
máis, e non da menor importancia.

Certas decisións da posta en esce-
na, como o uso de longos planos-
secuencia ou a amplitude dos pla-
nos, parecen servir para equivaler 
cinematograficamente  ao  ritmo 
pausado  dos folletíns románticos.
Si, esa era a miña intención: traba-
llar a parsimonia propia do folletín, 
do tempo do XIX, a través da plano-
secuencia. Hei de recoñecer que os 
logros neste sentido débense ás ca-
racterísticas da alta definición, que 
permite  non  recorrer  a  primeiros 
planos para acentuar o dramatismo 
dunha escena. Iso para min foi todo 
un descubrimento. 

Outro gran defensor do celuloide 
convertido ao HD?
Así é. Gústame cada tecnoloxía; ca-
da unha ten a  súa especificidade, 
limitacións e virtudes.  Pero a alta 
definición  ten  unha  especie  de 
enerxía, non me preguntes o que... 
Traballara un pouco coa Red One, e 
esta é a primeira vez que traballo 
coa Geminis de Panavision, e dáche 
unha  chea  de  posibilidades.  Aínda 
que tamén complica as cousas... 

Tendo  unha  firme  reputación  de 
cineasta hermético e intelectual, 
como foi traballar no xénero po-
pular por antonomasia?
As miñas primeiras emocións como 
espectador están asociadas aos se-
riais.  Ademais,  hai  que  entender 
que  Castelo  Branco  fixo  algo  que 
ten moito de paródico. Tomou como 
modelo  Os  misterios  de  París,  de 
Eugène  Sue,  pero  vendo  que  ten 
moito éxito empeza a revisala e a 
tomala en serio, e aos poucos a no-
vela que empezara como un chiste 
converteuse na súa obra mestra. A 
min pasoume un pouco: ao princi-
pio rinme da idea de facer un folle-
tín,  dicíndome:  “Vou  tomarlles  o 
pelo, farei  un filme que sexa unha

tolemia”.  E  de  súpeto,  segundo 
avanzaba a filmación, atopeime  to-
mando os meus tempos para facer 
as  escenas  máis  cribles,  buscando 
elementos  cómicos  dentro  para 
compensar... 

O filme enchoupouse da saudade 
tan enraizada na vida portuguesa.
Abofé que si! Non me interesa Por-
tugal como país, senón como posibi-
lidade, como actitude ante a vida. 
Así que se fago películas en Portu-
gal  é  porque  hai  unha  especie  de 
empatía co país e coa xente. 

O  seu  cine  parece  naturalmente 
inclinado  cara  ao  fantástico,  e 
aquí ese elemento fantástico ató-
pase xa na novela de Castelo.
Na novela está a sensación de que 
se á multiplicidade de situacións, á 
súa  repetición,  dáselles  un  tempo 
abondo,  estas  vólvense  irreais.  Un 
melodrama en ralentí  é case unha 
historia de  pantasmas.  A lentitude 
crea unha sensación de irrealidade 
sen quitarlle fascinación. Un amigo 
meu,  un  crítico  francés,  dicíame: 
“Acá  non  precisaches  pantasmas 
-eu uso moitas pantasmas nas miñas 
películas,-  porque  os  personaxes 
desaparecen e cando reaparecen xa 
te esqueciches  deles e é como se 
viñesen do alén...”. A de  Misterios 
de Lisboa é unha lentitude relativa; 
non é a lentitude ao Visconti, por 
exemplo. Pasan os días e pasan os 
anos,  e  de  súpeto  prodúcese  ese 
paradoxo  no  que  os  anos  pasan 
voando  e  os  minutos  eternízanse. 
Xoguei con esa dobre percepción do 
tempo: o actual e o  subxectivo. 

Que diferencias hai entre a mon-
taxe para cine e para televisión?
A versión para cine é unha montaxe 
máis resumida, con menos historias 
periféricas, na que queda, sobre to-
do, a parte máis folletinesca da his-
toria. Poderiamos dicir que o filme 
céntrase nun único embrión, fronte 
á serie na que hai varios. Por tanto, 
a súa trama é máis compacta, pero 
deixei o ritmo lento en ambas. Tal-
vez a serie teña un punto paródico 
que non é tan claro na película.

Luns 28: SANGUE DO MEU SANGUE | Luns 5: ARRAIANOS | Mércores 7: AMÉRICA


