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Sangue do meu sangue. Portugal, 2011. Cor, 191 min. Xénero: Melodrama | 
Dirección e guión: João Canijo | Produción: Pedro Borges (Midas Filmes) | 
Fotografía:  Mário  Castanheira |  Montaxe: João  Braz |  Intérpretes:  Rita 
Blanco  (Márcia),  Anabela  Moreira  (Ivete),  Cleia  Almeida  (Cláudia  Filipa), 
Rafael Morais (Joca), Nuno Lopes (Telmo), Marcello Urgeghe (Alberto)
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Márcia é nai solteira de dous fillos, 
traballa como cociñeira e comparte 
a súa casa nun barrio periférico de 
Lisboa  coa  súa  irmá  Ivete,  perru-
queira  nun  centro  comercial.  Un 
día, Cláudia, a súa filla, que estuda 
enfermaría e traballa como caixeira 
nun supermercado, cóntalle que se 
namorou  dun  home  casado  maior 
que ela. 

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Por que sempre o tema da familia 
na súa cinematografía?
Pois é algo do que nunca fun moi 
consciente, simplemente cheguei á 
conclusión de que as relacións fami-
liares son as máis extremas, tensas 
e amorosas. E tamén porque os ou-
tros filmes eran adaptacións de tra-
xedias gregas e, por algunha razón, 
as traxedias tamén son sempre so-
bre relacións familiares.  Descubrín 
hai moitos anos que nelas están to-
das  as  historias  primordiais.  Os 
gregos inventaron os arquetipos da 
nosa  sociedade  xudeo-cristiá.  A 
Ilíada pode lerse como un western, 
está aí todo: o bo, o feo, o malo.

Por que o barrio social?
Quixen situar a acción nun sitio on-
de as persoas teñen que loitar moi-
to pola supervivencia, onde non te-
ñen tempo para elaborar e raciona-
lizar  pensamentos  sobre  os  senti-
mentos. Limítanse a vivilos e a te-
los á flor de pel, dun xeito moi or-
gánico. Interesábame iso, non aquel 
tipo de sentimentos disfrazados ou 
ocultos  por  capas  de  pensamento 
moi elaborado.

Vostede  estuda  profundamente  o 
medio onde acontecen os seus fil-
mes. Así,  viviu varios  anos neste 
barrio para coñecelo. É aí, no con-
tacto  directo  coa  realidade,  que 
comeza o “método Canijo”?
Penso que non se pode abordar un 
asunto que  pasa  nun  determinado

medio  sen  coñecelo  profundamen-
te. Dou un exemplo: cando Guiller-
mo Arriaga,  o guionista de Alejan-
dro  Iñárritu,  gañou  un  premio  en 
Cannes, preguntáronlle polo tempo 
que tardaba en escribir un guión, e 
el  respondeu:  “agora que xa teño 
máis  práctica,  tardo  dous  anos  e 
medio”. Eu non podo falar sobre un 
barrio marxinal sen coñecelo.

E como aplica o “método” aos ac-
tores?
Desta vez fun máis radical e fíxeno 
exactamente como quería. O guión 
foi escrito cos actores desde o co-
mezo. O tema era o amor incondi-
cional nun barrio social, había unha 
nai e unha filla, definiuse que a nai 
era nai solteira e había unha irmá e 
outro  fillo.  Despois  seguiuse  coa 
construción dos personaxes, cos ac-
tores  a  definiren  profundamente 
quen eran e indo traballar nas pro-
fesións que escolleron para os per-
sonaxes:  Rita  Blanco  foi  traballar 
nun  restaurante,  Anabela  Moreira 
traballou  nun  salón  de  beleza  do 
Centro  Comercial  Babilónia,  etc. 
Despois  fomos  definindo  as  rela-
cións  entre  os  personaxes e as si-
tuacións que poderían acontecer...

Foi logo un work in progress?
Completamente.  Un  proceso  que 
acabou examinado durante un mes 
de improvisacións, xa coas escenas 
escritas, respectando os movemen-
tos emocionais desas escenas, sen-
do de aí que saíu o guión definitivo.

Até que punto esa experiencia dá 
realismo  e  consistencia  ás  inter-
pretacións?
Ao contrario do que o senso común 
pensa,  adaptar un personaxe a un 
medio  non  é  imitar  figuras  dese 
mesmo medio. O proceso pasa por 
permitir que o medio entre dentro 
do actor por contaxio. Un exemplo 
simple: eu son d'O Porto e xa non 
teño  moito  acento,  pero  de  estar 
alí uns días, o acento e o modo de 
construír  as  frases  volven  natural-
mente.  Pero  non estou a imitar  a 
ninguén.  Acontece  naturalmente, 
por contaxio.

O filme subliña a fascinación, por

un lado, e o descoñecemento, por 
outro,  dos  mundos  co-existentes 
na sociedade portuguesa, como a 
xustificación que  Márcia encontra 
para o caso da súa filla cun home 
casado e exitoso e a ignorancia da 
alta dama Maria da Luz dunha rea-
lidade que ela non quere ver.
Como en todos os meus filmes, que-
ro que o espectador vexa unha par-
te de Portugal que as persoas saben 
que  existe  mais  non  coñecen.  O 
meu cinema é político nese sentido, 
porque teño a convicción que é moi 
difícil que o portugués mire para si 
mesmo. Lisboa, por exemplo, non é 
o que aparece nas postais.  Infeliz-
mente,  os  lisboetas  de  hoxe  son 
maioritariamente persoas que viven 
nos suburbios. 

É un director de actrices?
Non me considero un director. Des-
cubrín hai moito tempo que os ac-
tores non se dirixen, trabállase con 
eles. Pero claro que prefiro traba-
llar con actrices, porque gústame a 
capacidade de entrega e de dispo-
ñibilidade que é bioloxicamente in-
herente á muller. 

Por  que  as  irmás  non  se  contan 
unha á outra o que está a aconte-
cer aos respectivos protexidos?
Os membros  dunha familia  non se 
contan  todo  uns  aos  outros.  Pode 
ser estraño, mais é a vida. Da mes-
ma  maneira  que  ollamos  para  as 
cousas e as vemos diferentemente, 
mesmo xuntos vivimos vidas distin-
tas. O outro tema fundamental do 
filme é a incomunicación, e nas fa-
milias  esas  cousas  son moito  máis 
extremas.  Volvendo á pregunta de 
“por que as familias?”: porque nas 
familias iso acontece regularmente, 
eu non sei o que pasa co meu fillo, 
el non mo conta! Ás veces ten pro-
blemas,  pero  eu  non  sei  se  son 
amorosos ou que.

O filme ten dúas versións, unha de 
190' e outra de 140'. Que aporta a 
versión longa?
Desenvólvense mellor os personaxes 
secundarios e ten dúas escenas moi 
boas: a saída do karaoke e unha es-
cena paralela entre irmás e irmáns.
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