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PRÓXIMAS SESIÓNS DE NOVEMBRO

Martes 22 ás 20:30 h
Mamma Roma (Pier Paolo Pasolini, 1962, 100 min.)

Martes 29 ás 20:30 h
Phoenix (Christian Petzold, 2014, 98 min.)



Cal foi o teu percorrido dentro do cinema antes de facer A vingança de uma 
mulher? Tiven moitos traballos: fun profesora, por exemplo, e desde hai varios 
anos son programadora na Cinemateca Portuguesa. Cando estudaba Belas Artes, 
o cinema apareceu naturalmente no meu camiño. Manoel de Oliveira acababa de 
realizar Amor de perdição (1980) e dispoñíase a gravar Francisca (1981).  Eu, que 
non sabía case nada de técnica cinematográfica, quería traballar no seu filme, así 
que o abordei nun café.  Díxenlle: «Quero traballar con vostede». E así foi como 
comecei. Tiña a sensación de que era alí, no cine, o lugar no que debería estar. En 
primeiro lugar, a miña idea era poder observar. Só con poder estar no plató xa me 
atopaba feliz. «Estar alí» era a miña escola. Unha vez fixen de figurante en Les 
trois couronnes du matelot (1983), un filme de Raoul Ruiz, só porque quería saber 
como era traballar con el.

Que cineastas te marcaron? Falaches de Ruiz, Nicholas Ray... Raoul Ruiz non 
tanto, mais fascinábame poder ver a súa rapidez na toma de decisión. Como po-
día filmar 50 planos cada día? Hai cineastas que, evidentemente, sempre me gus-
taron, e cada vez máis: Dreyer, Bergman, Bresson, Ray, Murnau, Buñuel, Ford... 
Hai filmes que volvo ver na Cinemateca cada vez que os proxectamos. De todas 
as influencias, como poden ser a pintura, a música, a vida, as amizades..., hai al-
gunhas sobre as que podo volver unha e outra vez, porque son inesgotables. 

Pódesnos falar da orixe d’A vingança de uma mulher, deses 15 anos que che 
levou facer o filme? Desde o comezo, cando lin o relato de Barbey d’Aurevilly, 
decateime de que sería difícil de adaptar ao cinema. Un día deixeille o libro a João 
César Monteiro e respondeume: «é, sen dúbida, extraordinario, mais paréceme 
imposible de filmar». Ao ler os escritos de d’Aurevilly cheguei á conclusión de 
que o propio autor era un simulador, un dandi, un tipo que levaba a todas partes 
a súa máscara.  Nese intre decateime de que contaba coa escusa perfecta para 
esixir un estudio e filmar A vingança de uma mulher, se ben esta esixencia custou 
quince anos. Trátase dunha representación de época, non dun filme de época: é 
unha máscara. Ao entrar ao estudio non hai nada. Non hai son, non hai luz, non 
hai obxectos. É un lugar moi raro, un burato baleiro. Todo o que lle engadimos, a 
partir de aí, é esta propia máscara. Barbey d’Aurevilly adoitaba dicir que para el o 
máis importante na vida é a gran creatividade que atopaba no xogo da conversa. 
Nese terreo a súa alma ceibábase coma un paxaro azul. Nunha conversa realmen-
te animada atopamos a creatividade. É algo que semella incrible.

Como traballaches o texto coas persoas que actúan? O traballo consistía en 
comprender que era o que se atopaba no texto. Despois, nunha segunda fase, 
intentamos asimilar o que queriamos transmitir por medio del. En ocasións, Rita 
Durão, a actriz protagonista, achegaba algo novo; noutros casos, facíao eu. As 
catro semanas previas de traballo con Durão axudáronnos moito a interiorizar a 
temporalidade do filme. Cando chegamos ao estudio, a Tobis, tivemos só unha 
semana para preparar o resto do filme. Custa crer que só nunha semana se pui-
dese levar a cabo todo este traballo no lugar de rodaxe sen pisar os decorados 
con anterioridade. Cando lin o conto tiven unha visión e díxenme que había que 
facer un filme. Gústame moito ese romantismo exacerbado ata as últimas con-
secuencias, coma a imaxe do coitelo. De contado vin que ocorría nesa especie de 
salón onde ela recibe os homes, un espazo pechado, sen fiestras. Gústame esa idea 
do espazo caleidoscópico que se vai descubrindo aos poucos. Durante a rodaxe 
atopei tamén novas ideas que me gustan moito, coma esas enormes pinturas de 
óperas de Mozart que recuperei. E o vermello.

O vermello do decorado non estaba previsto desde o rpincipio? Non demasia-
do. Pero, unha vez que vin o decorado, decateime de que tiña que ser vermello. 
Non podía ser doutra cor. Era unha cuestión de corazón, de sangue. Non quería 
o real, nese caso poderíao rodar nun palacio. Quería un escenario, a intensidade 
do teatro. Neste sentido, o vermello é esencial.

A construción dos escenarios é moi peculiar. As ideas espaciais de luz e posta 
en escena foron xurdindo á medida que explorabas as posibilidades deste de-
corado ou estaban descritas con anterioridade? O meu proceso mental era o 
seguinte: cando alguén vai comprendendo o texto, comézanse a definir algunhas 
ideas, mais non antes. Neste caso, gustábame moito a idea de pasar dunha escena 
a outra no mesmo plano, coma se as figuras do pasado puidesen entrar no presen-
te. Isto podería ser só un efecto, algo fermoso; non obstante, para min tiña outro 
sentido, contaba cunha razón, pois para aquela muller o pasado é unha especie 
de caníbal do presente, algo que vén vomitar enriba deste presente. Cada vez que 
ela convida un home a acompañala, lévao a este lugar e cóntalle a súa historia, 
é o pasado o que invade rapidamente o presente. Polo tanto, atopei un sentido 
pleno no feito de que o pasado na terraza de españa invadise aquel salón. Esta é 
a explicación para cada un dos artificios que se ven no filme.

«Trátase dunha representación de época, non dun filme de época:
é unha máscara.» 

Entrevista tirada do pressbook do filme, dispoñible en  
https://numax.org/storage/resources/films/attachment/358cdf83-venganza_mujer_pressbook.pdf


