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AQUEL QUERIDO MES DE AGOSTO
Título orixinal Aquele querido mês de agosto Dirección Miguel Gomes Guión 
Miguel Gomes, Mariana Ricardo, Telmo Churro Ano 2008 Duración 146 min. 
Fotografía Rui Poças Música Zeltia Montes Montaxe Telmo Churro, Miguel Gomes 
Dirección de arte Bruno Duarte Son Vasco Pimentel Reparto Sónia Bandeira, 
Fábio Oliveira, Joaquim Carvalho, Andreia Santos, Armando Nunes, Manuel Soares, 
Emmanuelle Fèvre, Diogo Encarnação, Bruno Lourenço, Maria Albarran, Nuno Mata, 
Paulo “Moleiro”, Acácio Garcia, Luís Marante Produtores Luís Urbano, Sandro Aguilar 
Distribuidora O som e a fúria Sinopse No corazón de Portugal, entre as montañas, 
o mes de agosto é un balbordo de xente e actividade. Regrésase á terra, lánzanse 
fogos artificiais, hai que controlar os incendios, cantar no karaoke e beber cervexa. 
Se o director e mais o equipo do filme fosen directamente ao asunto, resistindo os 
bailes, íase reducir a sinopse a: «Aquel querido mes de agosto acompaña as relacións 
sentimentais entre pai, filla e o curmán desta, todos músicos nunha orquestra». 
Amor e música, polo tanto. Festival Internacional de Cinema de Valdivia 2008 
(Mellor Filme Internacional e Premio da Crítica) Festival Internacional de Cinema 
de Viena, Retrospectiva Miguel Gomes 2008 (Premio FIPRESCI) Festival 
Internacional de Cinema de São Paulo 2008 (Premio da Crítica para Mellor Filme) 
Quincena dos Realizadores de Cannes 2008 (longametraxe en concurso)

Grazas por todo, volvemos en outubro!
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O teu filme nace das propias imaxes que o compoñen, dunha frustración: unha 
longa de ficción non materializada pero que remata dando lugar a outra cousa. 
Acostumámonos a un cine que nace da escrita, pero as imaxes como punto de par-
tida son perfectamente válidas. Pódese facer cine partindo das propias imaxes? 
Penso que é posible facer cinema partindo de calquera cousa, mesmo da escrita [risas]. 
Os meus filmes non adoitan partir dunha idea, senón, xeralmente, dunha imaxe. Por 
exemplo, a primeira curta que fixen (Entretanto, 1999) —que é un pouco mala— na-
ceu nunha viaxe en avión, mirando as nubes mentres no fío musical soaba o Que será, 
será de Doris Day. Nese intre souben que quería comezar un filme así, con aquel tipo 
de sensación: case levitando. Foi despois cando percibín que se cadra trataríase dun 
filme sobre a adolescencia. Partindo dunha imaxe concreta. Non ao contrario: «Vou 
pensar na adolescencia e despois construír unha imaxe metafórica». No caso d’Aquel 
querido mes de agosto tiña un guión que, por varias razóns —fundamentalmente a falta 
de cartos—, tivemos que improvisar. Apartámolo e decidimos filmar as cousas que nos 
inspiraron cando o escribimos: os bailes, o ambiente festivo no interior daquela rexión 
portuguesa e todos os rituais que estaban xa no argumento. Como coñecía a zona, 
existía unha ligazón concreta co cotián, máis aló do cinema, coas cousas: as persoas, os 
lugares, as actividades... O guión, xa na orixe, era algo que chegaba trala miña experien-
cia persoal do coñecemento daquel lugar e aquelas xentes. Procuro facer cinema a partir 
diso. Neste caso, foi a raíz dun imprevisto, mais o filme nace máis da miña relación co 
espazo durante aquel mes ca dun argumento.

Onte falabas da separación existente entre os dous modos de enfrontarse ao cine. 
Entre algo ao que lle chamaches, referíndote ao cinema de produción convencio-
nal, cinema-acuario: aquel que detén a vida para logo reconstruíla ou construír 
algo diferente, e algo, ao que podemos denominar cinema-vida, que parte do real, 
do cotián e do contacto directo coas cousas. É aí onde reside tamén esa separación 
entre a planificación-escrita e o azar, o que ocorre cando chegas coa cámara a un 
lugar de rodaxe. Como participas ti con ese encontro co azar? Paréceme que ás veces 
os filmes esquecen algo, un feito moi infravalorado: que estamos vivos. [...] Parece que 
o cine deteña a vida para facer arte. Toda a estrutura do cinema semella estar concibida 
para que exista un aquel de illamento durante a rodaxe, para que haxa unha separación 
co resto da vida; a vida antes e despois da rodaxe. Penso que o cine ten algo que gañar 
cando a vida continúa tamén durante a fase de rodaxe, porque existe a posibilidade de 
que a propia vida entre no filme. E isto non é unha idea miña, é algo moi antigo. Por 
exemplo, o cine de Renoir —a quen admiro moito— practicaba isto hai cincuenta ou 
sesenta anos. Deixaba este oco para que a vida entrase nos filmes.

[...]

Como escribes os guións: detallando polo miúdo cada elemento e pensando xa 
en termos de imaxe ou como unha mínima guía, consciente de que vas chegar a 
aborrecer e reconsiderar ese guión? Escribo por unha razón moi simple: para gañar 
cartos [risas]. Para facer un filme preciso un guión cunha división de escenas... que vai 
ao Instituto do Cine Portugués para recibir cartos. E o produtor traballa tamén con esa 
base para conseguir máis cartos, para lograr a montaxe financeira... E sei que ese guión 
é algo que vou aborrecer co tempo e reinventar doutro xeito.
Algo importante para min é inventar normas nos meus filmes... Ás veces un pouco to-
las, pero cada un ten as súas propias e eu propóñollas ao equipo. Por exemplo, hai unha 
bebida oficial en cada rodaxe [risas]: para A cara que mereces (2004) era o whisky, para 
Aquel querido mes de agosto os quintos de cervexa, porque sempre están frescos e son 
baratos... Para o próximo, que transcorre en África [refírese a Tabú (2012)], a bebida 
oficial terá que ser o gin-tonic... porque en África hai que beber gin-tonic, non?

[...]

Non é habitual que o sentido do humor sexa unha das características dun filme de 
autor que une documental con ficción. Sorprende a ausencia de gravidade, que 
poidas achegarte a cuestións máis ou menos profundas con esa lixeireza. Intro-
duces o humor en varias direccións: como comentario das imaxes documentais 
por medio da montaxe e o son, e sobre o propio proceso de gravación, desmitifi-
cando totalmente as figuras do director ou do produtor. Atopamos significativo 
ese plano inicial no que os trípodes e reflectores son utilizados para poñer a secar 
a roupa do equipo... Penso que nun mundo ideal todas as cousas deberían ter varias 
funcións e que, polo tanto, os trípodes poderíanse usar para secar a roupa. Nun univer-
so perfecto, o desexo das persoas —este filme ten moito que ver tamén co desexo das 
persoas en se converter en estrelas de cine—... En realidade, as persoas proxectan unha 
imaxe súa cara aos demais, unha vontade de espectáculo das persoas... Por exemplo, 
aquelas persoas que participan en Aquel querido mes de agosto e que nunca fixeran un 
filme teñen dereito aos seus momentos de estrelas de cine. Hai un acordo entre elas e 
mais eu: «Vou acreditar que sodes estrelas de cine e vós ídesme responder como tal». 
É unha ilusión compartida co público... En canto ao humor... De entrada, o humor é 
parte da vida e, polo tanto, non entendo por que debe ser evacuado do cinema... Ten 
que ver comigo.

[...]

Entrevista realizada por Ángel Santos Touza en agosto de 2009, dispoñible en  http://archivo.miradas-
decine.es/estudios/2009/08/entrevista-miguel-gomes.html


