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SINOPSE
a

Beatriz  e  Henrique  coñécense,  na-
moran  e  casan  cando  ela  ten  21
anos.  Henrique,  oficial  da  mariña,
embárcase  durante  unha  tempada.
Beatriz queda a cargo dos seus seis
fillos na casa. Un día morre de forma
inesperada. O seu fillo maior é Jacin-
to, que é o pai da directora Catarina
Vasconcelos,  cuxa  nai  tamén  finou
cando ela tiña 17 anos. A memoria
dos avós, os principios vitais de Bea-
triz,  os  voos  oníricos  de  Jacinto,  a
perda  e  a  imaxinación  de  Catarina
constrúen un fermoso conto, entre o
fantástico e a autobiografía.

NOTAS DA DIRECTORA

Durante moitos anos crin que a miña
avoa era  unha foto:  aquela  foto  de
Beatriz, alta, vertical, co abrigo sobre
os ombreiros e un sorriso enigmático
coma o da Mona Lisa, estaba na ca-
sa de todos os membros da miña fa-
milia.  Na casa de meu pai,  sempre
estivo  enriba  do  moble  que  contén
os recordos e as cousas de miña nai,
coma se velase polas lembranzas de
miña nai.
a

Esta foto sempre me fixo sentir que
había algo que eu debía saber. Que
esa foto puidese ser a miña avoa fa-
cíame feliz. Aos 6 anos decidín que
miña avoa Triz era unha foto. Aos 11,
miña nai enfermou. Aos 17, morreu.
Tardei en entender o estreito vínculo
con meu pai que iso supuña. Cando
miña nai morreu, meu pai e mais eu
atopámonos na ausencia das “nais”.

Pasaron varios anos.  Deixei  Portu-
gal e marchei estudar para Inglate-
rra.  Cheguei  a  Londres  durante  a
crise  económica  portuguesa,  que
cadraba coa miña crise persoal. Un
día,  nun Skype con meu pai,  con-
toume que meu avó Henrique quería
queimar  a  correspondencia  entre
Beatriz e el. Quedei moi impactada.
Meu  pai  escoitou  os  meus  argu-
mentos, todos moi emotivos, e ter-
minou a conversa dicindo: “Si, pero
é  a  correspondencia  persoal  entre
eles dous. É a súa intimidade e nin-
guén ten nada que dicir”.  Meu pai
non me deu ningunha esperanza de
poder acceder ás cartas. E ao mes-
mo tempo deume todo o que preci-
saba para ter a certeza de que que-
ría facer un filme sobre Beatriz. Por-
que non é xusto que os mortos mo-
rran dúas veces. Era 2014.
a

Cando deu inicio o proceso de ven-
der a casa dos meus avós, souben
que o final das cartas estaba próxi-
mo. Iso púxome moi triste,  porque
pensaba que Triz vivía naquelas pa-
labras. Baixei ao soto da casa, on-
de,  ocultos  baixo  o  po,  xacían  os
baúis que contiñan a corresponden-
cia  dos  meus  avós.  Sabendo  que
estaba a cometer un delito, abrín un
dos  baúis  e  vin  un  feixe  de  tele-
gramas. Non tiñan a letra de Beatriz,
pero si,  en poucas palabras, a súa
esencia: “Fillos ben. Pídolle a Deus
que todo vaia ben. Saudades infini-
tas”. E eu, que até a data nunca crin
en Deus, dei en crer en Beatriz.
a

A avoa Triz non era unha foto. Ela
existía,  e  eu precisaba saber  quen
era. Quixen saber todo: lin sobre a
ditadura, sobre ser muller nesa épo-
ca en Portugal e sobre o que as mu-
lleres podían e non podían ser.  In-
vestiguei sobre as asociacións onde
traballou miña avoa, fun ao cemite-
rio  da  Ajuda  onde  está  enterrada,

fun moitísimas veces á igrexa de São
Domingos,  fun  á  misa  nos  Jeróni-
mos... mais Beatriz non vivía alí.
a

Beatriz vivía no meu pai e nos meus
tíos. Iniciei unha serie de conversas
con todos eles sobre a súa nai. Con
todos  entendín  e  aprendín  cousas,
non só sobre a avoa Triz, senón so-
bre  cada  un  deles  e  sobre  unha
época. Facíase evidente que este fil-
me non era só sobre Triz. Era sobre
as nais. Pero tamén sobre un  perío-
do  histórico  que  eu  non  vivira,  tan
distinto do que vivimos hoxe e que
temos o deber  de  non esquecer.  É
un gran privilexio vivir en “liberdade”.
a

Hai cousas neste filme que non su-
cederon así.  Pero puideron aconte-
cer.  Hai  tempos cambiados,  perso-
naxes cambiados, palabras cambia-
das,  ideas  miñas  proxectadas  na
adolescencia do meu pai e dos meus
tíos e  angustias  miñas proxectadas
nas  súas  dores.  Ao  longo  destes
anos, entre as moitas cousas que a
miña familia me contou sobre Triz e
sobre miña nai, existen enormes es-
pazos en branco. Porque hai moitas
cousas que as familias non contan.
Forman parte do que chamo cariño-
samente “o misterio das familias”.
a

Este filme nunca podería ser un do-
cumental  no  sentido  dun  filme que
retrata “a” realidade: cal das realida-
des? No fin de contas, que é a reali-
dade?  Se  non  podía  quedar  coas
cartas,  tería  que  inventalas.  Como
non coñecín  a  meu pai  e  os  meus
tíos cando eran novos, tería que ima-
xinalos.   E no que respecta a Bea-
triz... foi crecendo co que me conta-
ron,  co  que  vin  e  co  que  imaxinei
que sería. Coma un quebracabezas.
a

Os  mortos  non  saben  que  están
mortos. A morte é asunto dos vivos.
Este  filme  é  unha  casa  para  os
fantasmas e para os seus recordos.
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