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ECOS DE SILENCIO (21 de maio)

FICHA TÉCNICA

Echoes of Silence. Estados Unidos, 1965. B/N, 76 min. Xénero: Drama | Di-
rección, guión, produción, fotografía e montaxe: Peter Emmanuel Goldman
| Intérpretes: Miguel Chacour, Stasia Gelber, Viraj Amonsin, Blanche Zelinka,
Jean-François Gobbi, Jacquetta Lampson, Astrid Spiegel

SINOPSE

Miguel  é  un  mozo  sen  rumbo  e
solitario  que  deambula  pola  cidade
de Nova York na procura de sexo. En
ocasións,  algunha muller  vai  con el
ao seu triste apartamento de Green-
wich Village, pero por falta de de-
sexo físico e a  ineptitude da sedu-
ción polo xeral termina en fracaso. 

TEXTO DO CATÁLOGO DE PLAY-
DOC (Philippe Azoury)

Que aconteceu aquela tarde de do-
mingo en París, a finais dos 90? Un
shock, provocado pola proxección de
Echoes  of  Silence  de  Peter  Emma-
nuel Goldman, organizada pola revis-
ta Trafic no Jeu de Paume. Daquela
dicíase que era “o filme máis raro do
mundo”, defendido por Godard, pro-
hibido pola censura francesa, estrea-
do ás agachadas no verán do 70 e fi-
nalmente caido no esquecemento. O
seu título facíanos soñar.  Mesmo co-

piei nun caderno as magníficas liñas
que lle dedicou Jean-Claude Biette
no Cahiers du Cinéma de marzo de
1967:  “A orde  e  o  número  de se-
cuencias  pouco  parece  importar.
Cada  capítulo  ou  bosquexo  inte-
rrómpese a forza de durar, as olla-
das que se intercambian tres mozas
nunha  habitación  non  conducen  a
nada,  mantendo latente un drama
que non remata de abrollar. A estes
seres  perdidos  en  Nova  York  nada
lles acontece. Nada se resolve, tan
só  se  observa  unha  ínfima  muta-
ción,  e  o  filme  avanza,  coma  un
poema latente, pola suma das soi-
dades aglutinadas”.

Esta  soidade  “aglutinada”  aínda  a
podo sentir. Véxome de novo saíndo
daquela proxección, enchoupado e
conmocionado,  entrando no metro.
O filme continuaba a exercer a súa
influencia sobre min. Convertérame
neles.  Miguel,  Stasia,  Viraj,  deso-
rientados,  camiñando  entolecidos

polas rúas de Greenwich Village, os
ollos devorados pola carencia emo-
cional.  Ter  20  anos  é unha merda
indescritible. E pouco importa se o
cinema nos  contou  sempre  o  con-
trario. De todos xeitos Echoes of Si-
lence está feito á marxe do cinema.

A intención? Manter día a día a cró-
nica  dun  fato  de  mozos  beatniks
movéndose  no  anonimato  baleiro
dunha  cidade-ogro:  Nova  York  e  o
seu concepto enorme da democra-
cia, é dicir, da multitude. E que se-
ría deste concepto de multitude to-
talmente americano se non estivese
acompañado  de  toda  esa  soidade
esparexida? Echoes of Silence néga-
se a ver desaparecer gradualmente
os  corpos  e  as  caras  que  pasan.
Quere arrincarllos á multitude que
os traga. Nova York é unha cidade-
vampiro  e  Miguel  vaga  por  Nova
York  coma  un  Nosferatu  poético.
Tras  el,  o  contrabaixo  de  Charles
Mingus latexa, berra.

A MARGEM (28 de maio)

FICHA TÉCNICA

A margem. Brasil, 1967. B/N, 96 min. Xénero: Drama | Dirección, guión e
produción: Ozualdo Ribeiro Candeias | Fotografía: O R Candeias, Belarmindo
Manccini | Montaxe:  O R Candeias, Maximo Barro |  Música:  Luiz Chaves |
Intérpretes:  Mário Benvenutti, Valéria Vidal, Bentinho, Lucy Rangel, Telé,
Karé, Paula Ramos, Brigitte, Ana F. Mendonça, Paulo Gaeta, Nelson Gasparini

SINOPSE

Inspirada en sucesos reais publicados
pola prensa amarela, aborda o día a
día da poboación pobre que habita
nas marxes do río Tietê, en São Pau-
lo, a través das experiencias de ca-
tro  personaxes.  Ao  comezo,  unha
muller  en canoa xorde  do  río  para
agoirar a morte de todos eles, pro-
fecía que se cumprirá. 

TEXTO DO CATÁLOGO DE PLAY-
DOC (Eugénio Puppo)

Ozualdo Candeias foi un dos cineas-
tas  máis  creativos  que  deu  Brasil.
Precursor  do cinema de autor e do
chamado  Cinema  Marxinal  (un  dos
movementos máis fecundos do cine-
ma brasileiro), Candeias viaxou polo
interior do estado de São Paulo como
camioneiro, e a comezos dos anos 50

mercou  unha  cámara  Keystone  de
16mm para rexistralos. Foi así como
pasou a realizar filmes amateur. 

Falar da traxectoria de Candeias é
contar tamén a historia de Boca do
Lixo, que a partir dos anos 20 acolle
a diversas distribuidoras de cinema
atraídas  pola  facilidade  loxística
que supón a proximidade das esta-
cións de tren. Para a distribución da
súa primeira longametraxe,  A Mar-
gem, Candeias comeza a frecuentar
este reduto do centro de São Paulo,
acuñado polos xornais da época con
ese nome debido ao grande número
de figuras marxinais que frecuentan
o lugar, como prostitutas, ladróns e
traficantes. 

Candeias  foi  un  dos  primeiros  en
filmar en Boca do Lixo, que a finais
dos  60  atraeu  a  cineastas  como
Rogério Sganzerla,  Carlos  Reichen-

bach, Jean Garrett, Ody Fraga e Jo-
sé Mojica Marins. As películas dirixi-
das por este grupo foron medrando
en popularidade encheron as salas
de  cine.  Como  resultado,  a  Boca
transformouse  nun  centro  de  pro-
dución cinematográfica que nos 70
foi responsable de preto do 50% da
produción total de filmes en Brasil.

A creatividade e a orixinalidade na
composición da narrativa cinemato-
gráfica son aspectos chave na vida
e na obra de Ozualdo Candeias. O
uso e dominio da cámara en man,
encadres  inusitados  e  de  peculiar
forza e beleza, a síntese a través da
montaxe, a fuxida da redundancia e
dos camiños fáciles, son caracterís-
ticas das súas opcións estéticas. En
case toda a súa filmografía, desem-
peñou as funcións de director, guio-
nista, cámara e montador.

Mércores 23:  Heartstone · G A Guðmundsson | Mércores 30: Alma mater · P Van Leeuw


