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PREMIOS
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Festival de Locarno 20019
Mellor Película e Actriz
Festival de Mar del Plata 2019
Mellor Dirección (ex aequo) e Actor
Festival de Xixón 2019
Mellor Película e Fotografía

SINOPSE
a

Vitalina  aterra  en  Lisboa  tres  días
despois  do  funeral  do  seu  marido
Joaquim. Foi campesiña durante to-
da a súa vida en Cabo Verde e leva-
ba  esperando  ese  billete  de  avión
máis de 25 anos para reunirse con el.
No barrio ninguén a coñece, ninguén
a reconforta, os veciños desconfían.
Pasa aflixida os días e as noites co-
mo  un  pesadelo,  pechada  na  casa
de Joaquim. Alí descobre a súa vida
secreta, as cinzas da súa relación e a
pobreza dun soño do que só quedan
os cimentos.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Ao principio era só Vitalina...
Nun inicio Vitalina Varela era só Vita-
lina e a súa dramática chegada á ca-
sa do seu defunto marido no barrio
lisboeta de Cova da Moura. A pelícu-
la  empezou  a  tomar  forma  cando
empecei a visitala e a falar con ela
cada día. Faloume da súa vida como
campesiña en Cabo Verde, a marcha
do  seu  marido  Joaquim,  os  seus
dous  fillos,  a  súa  vida  como  inmi-
grante en Lisboa. Ouvín atentamente
as súas memorias e suxerinlle algu-
nhas direccións que podería tomar a
película. Vitalina aceptou algunhas e,
naturalmente, rexeitou outras. Eu se-
guín a facer o meu traballo, suxerin-
do, engadindo, condensando. Ela é a
actriz principal, guionista, instigadora
e fonte da película.
a

Fálenos algo máis da súa soidade.

Mesmo nas fotografías da súa voda
Vitalina aparece soa!  A inicios dos
80 ela e Joaquim casaron a distan-
cia, ela en Cabo Verde e el en Lis-
boa,  onde emigrara en 1977. Des-
pois  diso  Joaquim  volveu  a  Cabo
Verde un par de veces, deixou a Vi-
talina embarazada e marchou até a
súa morte en 2013. O que é intere-
sante baixo o meu punto de vista é
que, tras moitos anos de distancia,
Vitalina  conseguira  deixar  de  lado
ao seu marido, a súa relación termi-
nara. Pero de súpeto Joaquim mo-
rre e todo o vivido regresa á cabeza
de Vitalina. Foi unha mestura de pe-
na e furia. Concibe a súa morte co-
mo un  supremo  acto  de  covardía.
Por  que decide tomar ese avión a
Portugal  e permanecer na casa do
seu defunto esposo? A súa elección
é un misterio. Cada vez que falo con
ela a súa mente volve a Cabo Verde.
Por  que entón permanecer  en Lis-
boa? Por unha banda sente a cha-
mada da terra e por outra unha gran
furia cara a todos os homes cabo-
verdianos.
a

Vitalina está literalmente rodeada
de homes.
Un mundo de homes vólvese violen-
to, triste. Os homes que vemos na
película  son os  amigos,  colegas  e
veciños  de  Joaquim:  albaneis,  es-
moleiros,  traficantes...  homes rotos
e ebrios de todas as idades. A única
muller que Vitalina coñece é Marina,
que pouco despois  morre  queima-
da. Cando coñecín a Vitalina sentín
a súa desesperación, pero tamén o
enfado, a rebelión. Necesitaba aliñar
a todos os homes fronte a Vitalina,
como nunha roda de recoñecemen-
to policial.
a

Nos  seus  filmes,  os  inmigrantes
son capaces de xestos marabillo-
sos de solidariedade,  pero tamén

poden roubar, traizoar ou matar.
Se es un cineasta comprometido no
teu traballo con certas persoas e lu-
gares, debes fuxir dos clixés. Traba-
llo  cunha  comunidade  trastornada,
desorientada. Esta xente era na súa
maioría campesiños que emigraron a
Lisboa  a  traballar.  En  Portugal  son
explotados  de  maneira  inmisericor-
de. Non sei en que estado de auxe
ou  caída  do  capitalismo  estamos,
pero  sei  que só podo traballar  con
esta confusión.
a

Gravaron na casa de Vitalina?
Ao comezo do proxecto chamei ao
meu amigo  e  director  de  fotografía
Leonardo Simões para ver como po-
diamos gravar nun lugar tan peque-
no e escuro. Escollemos dous angu-
lares de 15mm. e 28mm. e fixemos
varias probas con estupendos resul-
tados. A casa de Vitalina en Cova da
Moura foi o noso campamento base
e tamén gravamos nun cinema aban-
donado do barrio de Sacavém.
a

Converteu un cinema nun estudio?
Como non podiamos alugar un estu-
dio, buscamos un plan B. Un día  fa-
láronme  do  cinema  São  José,  que
estaba abandonado.  Vino factible e
alugamos  o  espazo  durante  dous
anos.  Para  iso  daba  o  orzamento.
Limpamos  e  retiramos  as  butacas.
Cando decidimos que Ventura inter-
pretase ao cura construímos o inte-
rior da igrexa no cine. Algúns recun-
chos e rúas de Cova da Moura foron
tamén reconstruídos alí.
a

Cre que, na súa vida real, Vitalina
deu esquecido a Joaquim?
Non o sei. Seguro que pasará páxina
dun modo ou outro. Pero, ao mesmo
tempo,  podemos  deixar  de  ver  á
xente e ás cousas, pero nunca desa-
parecen da nosa mente de todo. Vi-
virán connosco, para sempre. 

A programación regular da Filmoteca regresará en 2021 · Felices festas e bo nadal!


