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SINOPSE

A cantante Chavela Vargas gañou un
nome en México e en todo o mundo
pola  súa interpretación de ranchei-
ras tradicionais. Estas cancións eran
compostas por homes e na súa maio-
ría falaban de amor non correspondi-
do  polas  mulleres,  o  cansazo  do
mundo  e  a  soidade.  Chavela  inter-
pretábaas co seu ritmo e a súa voz
áspera e vulnerable. O material iné-
dito desta película, así como as en-
trevistas  coa  propia  Chavela  e  os
seus contemporáneos, colegas e pa-
rellas, deron como resultado un cari-
ñoso retrato  dunha artista  carismá-
tica e excepcional, abertamente les-
biana ao longo da súa vida.

ENTREVISTA ÁS DIRECTORAS

Cal  foi  a  orixe deste documental?
Empezou todo hai 25 anos?
Catherine: Cando en 1991 perdín ao
meu mellor  amigo por SIDA, voei  a
México e  acabei  por  quedar  aí  uns
meses.  Levaba  unha  vella  cámara
Hi8 na mochila, de modo que se con-
verteu en costume gravar manifesta-
cións e momentos cotiáns na vida do
meu  colectivo.  Atopar  e  gravar  a
Chavela  xurdiu  do  mesmo  impulso.
Ela convidounos á súa casa en Ahua-
tepec. Nunca falara tanto con des-
coñecidos afíns durante horas como
fixo connosco.  Ese vídeo é a panca
do documental Chavela. 
Danesha: Empezamos  a  pensar  na
película en 2015. Ao principio ía ser
outro proxecto, un documental sobre
Chavela e outra cantante latina ta-
mén lesbiana. Pero ante que os re-
paros en Estados Unidos para filmar
sobre dúas descoñecidas alí, enfoca-
mos  o  documental  só  en  Chavela.
Catherine ía dirixir e eu ía producir
pero, vendo que había que reconci-
bir  o  filme e  Catherine  estaba con
outro proxecto, falamos e decidimos
codirixilo as dúas.

Que converte a Chavela nun perso-
naxe tan poderoso?
Catherine: Chavela tiña a súa propia
personalidade e mantívose firme na
súa  verdade.  Sufriu,  pero  sempre
combateu  os seus demos  e nunca se

escondeu. Moitas lesbianas casaban
e simulaban ser heterosexuais. Cha-
vela canalizou audazmente a histo-
ria da súa vida a través da súa voz.
Ela converteu cancións tradicionais
en  vestixios  únicos  de  identidade,
en testemuños dunha vida singular.
Nós tentamos reflectir esa elección
á hora de facer o filme, para permi-
tir que as cancións narrasen a súa
historia. Podémolo chamar carisma
ou como nos pete, pero era seduto-
ra e tentadora. Non se pode conse-
guir  un  personaxe  mellor  para  un
documental. 

No filme vemos algunhas mulleres
que foron moi importantes na vida
de  Chavela:  Diana  Ortega,  Patria
Jiménez, Alicia Elena Pérez Duar-
te.  Como  reaccionaron  ante  a
existencia deste proxecto?
Catherine: Son  as  tres  mulleres
máis importantes na vida de Chave-
la  que  aparecen  no  filme.  Houbo
outras, como a irmá, a sobriña, Fri-
da  Kahlo  e  amigas,  familiares  e
amantes  incontables.  Pero  Patria,
Alicia e Diana coñecérona no tempo
máis cru da súa vida.  Ela non era
nova,  xa tiña 60 anos,  pero aínda
quedaban moitas cousas por facer.
Diana  Ortega  bebeu  e  actuou  con
ela; Patria idolatrouna e protexeu-
na; Alicia Elena compartiu a súa ca-
ma, os seus  fillos e os seus  soños
con Chavela.  As tres estiveron en-
cantadas de ter a oportunidade de
presentarnos  a  súa  Chavela,  axu-
dáronnos con entusiasmo a organi-
zar  as  entrevistas  e  ofrecéronnos
bágoas,  risas,  as  súas  visións  per-
soais.

No  documental  aparecen  imaxes
valiosísimas das súas primeiras ac-
tuacións e das súas películas máis
antigas. Como as conseguiron?
Danesha: Démonos conta que preci-
sabamos  a  alguén  en  México  que
nos axudase. Entón, un amigo púxo-
nos en contacto con Adrián Gutié-
rrez, que se converteu no noso pro-
dutor de arquivo. Adrián é un inves-
tigador fenomenal, foi  ás universi-
dades, aos xornais, ás discográficas.
Ademais, cando Alicia Elena entrou
no filme, que foi moi tarde, moitas

imaxes  son  dela.  Cando  cheguei  á
súa casa para entrevistala, tiña dous
álbums  de  fotografías  voluminosísi-
mos,  e  puidemos escanealas  todas.
Foi un agasallo caído do ceo. Tamén
nos achegaron imaxes Diana Ortega
e a  súa filla  Tlany,  que tamén era
fotógrafa, e Chavela foi como a súa
segunda nai.

No documental, é esencial  o peso
das testemuñas da vida de Chavela.
Fan unha reivindicación da impor-
tancia dos recordos individuais pa-
ra construír a memoria colectiva?
Catherine: Esa é unha forma fasci-
nante  e  precisa  de  expresar  como
está escrita a historia. Como distin-
tas  persoas  recuperan  eventos  dun
pasado  común,  o  espectador  é  ex-
posto a un abano de puntos de vista,
un prisma da historia, á construción
dunha  lenda.  Chavela  representou
en vida a súa propia lenda negra e
outros ratificaron ou negaron as súas
afirmacións. Foinos imposible de for-
ma inmediata saber, discernir, deci-
dir, elixir unha explicación ou unha
realidade. A imprecisión converteuse
na historia, a revelación de que Cha-
vela era unha mestra en inventar re-
latos. Esa é a súa verdade. Ela cón-
tanos o que quere que saibamos en
cada  momento.  Este  filme  é  sobre
como  damos  sentido  á  vida,  como
aprendemos, como amamos. Vendo o
documen-tal,  a  min  dáme a  sensa-
ción de que antes había na música
unha maior pureza da que hai agora,
todo era máis visceral e auténtico. 

Tiveron  que  deixar  moitas  cousas
no tinteiro?
Danesha: Ao final tivemos que cortar
moito porque a película dura 90 mi-
nutos e ela viviu 93 anos, non cabe
todo. Así, tivemos que cortar uns 12
anos  nos  que  cantou  no  Carnegie
Hall, fixo o filme con Salma Hayek
sobre Frida Kahlo e cantou con Joa-
quín Sabina. De poñelo todo ía pare-
cer unha lista, ía perder a traxecto-
ria emocional que tiña. Non queria-
mos perder o impacto de que unha
muller tan independente como Cha-
vela tivese que sentar nunha cadeira
de  rodas  ao final  da súa vida.  Ese
momento, para nós, foi moi forte.
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