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SINOPSE
a

David  é  un  comunista  convencido
que estuda Socioloxía na Universida-
de da Habana. Diego é un artista ho-
mosexual acosado polo réxime cas-
trista. A pesar das abismais diferen-
zas que os separan, entre eles xorde
unha profunda amizade.

REPORTAXE EN EL PAÍS 
(Mauricio Vicent)

Hai 25 anos estreouse no teatro Car-
los Marx da Habana a película Amo-
rodo e chocolate.  Era decembro de
1993, e a noite do Período Especial
instalárase en Cuba. A escaseza pro-
vocada  pola  desaparición  do  eido
socialista era salvaxe: os apagamen-
tos eran de 14 horas diarias, inventá-
banse receitas como picado de cas-
ca de plátano e nas bañeiras das ca-
sas a xente criaba porcos coas cor-
das vocais operadas (para que non
berrasen), e por aqueles anos duros
aínda eran pecado en Cuba a homo-
sexualidade  e  a  relixión,  pero  niso
que chegou Amorodo e chocolate.
a

Poucas veces o cinema contribúe a
cambiar  unha  sociedade,  pero  iso
ocorreu coa película de Tomás Gutié-
rrez Alea e Juan Carlos Tabío.  Amo-
rodo e  chocolate conmocionou aos
cubanos  e  marcou  un  antes  e  un
despois na illa, e algunhas das súas
derivadas vémolas hoxe, cando unha
reforma constitucional pode abrir as

portas ao matrimonio gai no mesmo
país  que  nos  60  internou  aos  ho-
mosexuais en campos de traballo.
a

O set estaba nun marabilloso pala-
cete de 1913 reconvertido en cuar-
tería no barrio Centro Habana, e alí
reinaban  Titón  [Alea]  e  Tabío,  que
deixara aparcada a súa película  O
elefante e a bicicleta para traballar
co seu amigo en Amorodo e choco-
late. Durante a rodaxe, Alea operou-
se  de  cancro,  pero  xa  estaba  de
volta -maltreito- na filmación. Subir
aquelas empinadas escaleiras cus-
táballe un mundo, pero subíaas. El e
todos ao seu ao redor  sabían que
estaban  a  facer  algo  importante,
aínda que ningún puido  calcular  o
impacto que tería.
a

O guión, baseado no conto O lobo,
o bosque e o home novo, de Senel
Paz, traballouno Titón con Senel du-
rante dous anos (aínda que, a peti-
ción de Senel, Alea retirou o seu no-
me dos créditos, aínda que non da
SGAE). A realidade é que o espírito
da película era 100% Titón, pois o
filme ía moito máis alá dunha simple
crítica  á  persecución  da  homose-
xualidade  nunha  etapa  da  revolu-
ción.  Amorodo era  sobre  todo  un
berro contra a intolerancia e a favor
da liberdade individual e o dereito a
pensar diferente, temas que tocara
en  Memorias  do  subdesenvolve-
mento (1968) e en xeral en toda a
súa obra, pois era a súa obsesión.
a

Conta a actriz Mirta Ibarra,  esposa
de Titón (na película interpreta unha
prostituta  que  namora  de  David)
que un día o director regresou a ca-
sa revolto: asistira a un acto de de-
puración  na  universidade,  no  que
botaran  a  homosexuais,  relixiosos,
apáticos  e  blandengues,  como  se
lles chamaba daquela.  Aquilo  mar-
couno profundamente.

En 1993 a crise era absoluta e a pe-
lícula  fíxose  con  nada.  Titón,  Juan
Carlos  e  os  actores  gañaron  polo
seu traballo o equivalente a 40 dóla-
res, pero no set aquilo non importa-
ba. Perugorría tiña dous fillos peque-
nos e criaba porcos na súa casa pa-
ra darlles para comer, todos os días
chegaba coas mans esnaquizadas e
a  maquilladora  desesperábase.  As
necesidades eran tantas, que o equi-
po  chanceaba:  “Debería  chamarse
Ou amorodo ou chocolate, dos dous
non pode haber”.

A estrea na Habana foi impresionan-
te: ao acenderse as luces moita xen-
te choraba, o aplauso foi sobrecolle-
dor, 10 minutos sen parar, e despois
chegou o demais: o Oso de Prata en
Berlín,  o  Goya,  a  candidatura  aos
Oscar e a súa distribución en todo o
mundo.  En  Cuba  supuxo  unha  ca-
tarse colectiva. As autoridades acep-
taron a película, e a partir de  Amo-
rodo o  país  empezou a  cambiar:  a
homosexualidade empezou a ser al-
go normal, os travestis liberáronse e
os  seus  shows  fixéronse  famosos,
comezaron as operacións de cambio
de sexo e dentro de pouco talvez o
matrimonio gai será unha realidade.

Conta  Iván  Giroud,  o  director  do
Festival de Cinema da Habana (que
rende estes días unha gran homena-
xe a Titón polos 90 anos que cum-
priría e exhibe de novo  Amorodo e
chocolat nunha versión  restaurada),
que tras a estrea no Carlos Marx al-
gúns pensaron que a película non se
poría máis.  Era tal  a ansia por vela
onde  se  programou  durante  aquel
festival, que a xente chegou a rom-
per  cristaleiras  e  a  abandonar  as
súas cousas persoais para entrar. Ao
baleirarse a sala alí quedaron medio
cento de zapatos abandonados en-
tre as butacas.
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