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PROGRAMACIÓN CINECLUBE [20:30 h]

Martes 9 CORRESPONDÊNCIAS
(Rita Azevedo Gomes, 2016, 145’)

COLABORACIÓN CO SALÓN DO LIBRO [21 h]

Venres 5 ás 21:00 h MULLERES DA RAIA
(Diana Goçalves, 2009, 42’)
*Sesión de balde, coa presenza da directora

COLABORACIÓN CO CGAI [20:30 h]

Mércores 3 O INTENDENTE SANSHO
(Kenji Mizoguchi, 1954, 123’)

Mércores 10 A RÚA DA VERGONZA
(Kenji Mizoguchi, 1956, 85’)
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Dirección, guión e montaxe Susana de Sousa Dias Ano 2009 País Portugal
Duración 93’ Idioma orixinal Portugués Fotografía Octávio Espírito Santo
Son Armanda Carvalho Produción Ansgar Schäfer Distribución Kintop

Sinopse Que revela un retrato fotográfico sobre un aparato policial? Que revela 
unha foto tomada hai 45 anos sobre un período ditatorial xa clausurado? E sobre a 
sociedade contemporánea? Como espertan as fotografías os recordos das e dos 
seus protagonistas? 48 radiografa os corenta e oito anos de ditadura de Salazar 
(1926-1974), a ditadura europea máis lonxeva do século xx, a través do relato 
dalgunhas das súas vítimas e das fotografías das súas fichas policiais. Un retrato 
polifónico da oposición ao ditador que ao tempo describe, con absoluta precisión 
e humanidade, as técnicas represivas utilizadas. O valor testemuñal da imaxe 
fotográfica e a capacidade liberadora do relato memorístico en perfecta harmonía.

Festivais e galardóns Grand Prix en Cinéma du Réel 2010, Fipresci Award Dok Leipzig 
2010, Opus Bonum Award Jihlava IDF, Don Quijote Award (Federação Internacional de 
Cineclubes), Grande Prémio Caminhos do Cinema Português.
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A ditadura de Salazar, que rematou hai máis de corenta décadas coa Revolución 
dos Cravos, aínda deixa hoxe pegadas tanto na arte coma na sociedade portu-
guesa. Decote o cinema contemporáneo portugués aborda este período histórico 
dende distintas perspectivas estéticas. Filmes de ficción coma Cavalo dinheiro 
(Pedro Costa, 2014) ou Tabú (Miguel Gomes, 2012) e documentais coma Lin-
ha vermelha ( José Filipe Costa, 2012) tratan esa cuestión de maneiras distintas, 
sutil e directamente, e focalizan temas tan diversos coma as guerras coloniais, a 
inmigración africana, o proceso revolucionario e a colonización. Actualmente, 
entre os directores que se ocupan do Estado Novo, Susana de Sousa Dias é unha 
expoñente, pois a ditadura é o epicentro dos seus filmes Natureza Morta (2005) 
e 48 (2009).

souto, mariana (2015). Susana de Sousa Dias y los fantasmas de la dictadura portuguesa. Cinema 
Comparat/ive Cinema, núm. 6. Tradución ao galego: Cineclube Pontevedra.

as fotografías

Este filme naceu a causa do proceso de realización doutro filme, Natureza morta. 
Cando fixen este filme intentei filmar fotografías de prisioneiros políticos nos 
arquivos da policía política de Portugal (pide). Xa comezara a facer unha inves-
tigación nos arquivos da pide no ano 2000, cando non había problema en filmar 
as imaxes. Logo, en 2003, cando quixen comezar a traballar con elas, a dirección 
dos arquivos mudara e negáronme o acceso e a autorización para filmalas; pe-
díanme unha autorización dos prisioneiros ou, se xa faleceran, unha autorización 
dos seus herdeiros xunta unha copia do certificado de defunción. Foi un proceso 
moi difícil: tiña todas as imaxes sen nome (a pesar de estar o nome no reverso 
de cada foto, non tiña dereito a tocar os álbums onde estaban gardadas, só podía 
filmar a unha distancia determinada) e tiña os documentos sen imaxes. O de 
despois foi un traballo completamente kafkiano, atopar a todo o mundo e facer as 
correspondencias entre os nomes e as imaxes... Logo comecei a falar cos antigos 
prisioneiros para pedirlles a autorización e entón comprendín que aí había outro 
filme, porque ás veces comezaba a falar con eles sobre as fotos das fichas policiais 
e eles contábanme certos detalles. Comprendín que eu podía contar unha das 
historias da ditadura a través desas imaxes, mostrando só as fotos dos expedientes 
policiais. Fixen Natureza morta e comecei a desenvolver a idea de 48.

Dende o principio, a idea foi mostrar simplemente esas imaxes coas voces dos 
seus protagonistas. É certo que é unha idea bastante simple, mais rematar o filme 
foi un traballo tremendamente difícil... Para Natureza morta filmara tamén al-

gunhas fotos despois de obter a autorización dos prisioneiros, mais sen ver os seus 
rostros de hoxe en día e sen saber a historia persoal de cada un. As imaxes eran tan  
desacougantes que decidín incorporalas en 48. Estes prisioneiros non viron a luz 
do día durante anos e o seu rostro revela unha dimensión sobre a acción da policía 
política que ningún documento escrito pode elucidar. Estas fotos son moi pouco 
coñecidas, pois ao goberno de Portugal non lle interesou que se coñecesen. Re-
ducindo o número de imaxes dispoñibles sobre o tempo da ditadura, foméntase a 
súa repetición e a perpetuación dunha soa dimensión da Historia, a historia dos 
persoeiros públicos. A lexislación permite evidentemente a reprodución de imaxes 
de personalidades públicas, mais isto é, en realidade, algo moi perverso, porque 
as consecuencias da aplicación desta lei son contrarias á finalidade dos arquivos. 
Deste xeito, atribúeselles aos prisioneiros un status de vítimas: foron vítimas do 
réxime e agora son vítimas dos arquivos. As súas imaxes non son difundidas; os 
prisioneiros non son recoñecidos coma suxeitos históricos, senón que son unha 
masa anónima; son o obxecto dunha «memoria feble», como di Enzo Traverso. 
En Portugal xa asistimos no seu momento a unha especie de branqueamento da 
figura de Salazar, e hoxe en día é mesmo peor, porque ese branqueamento deu lu-
gar á creación dunha nova memoria moi forte que esmaga a memoria dos antigos 
membros da resistencia. A xente da resistencia foi relegada ao papel de vítima; 
non son resistentes, non son suxeitos, son simples vítimas. Trátase dunha cuestión 
controlada polo poder.

Outro método de elección era o propio relato dos prisioneiros; por exemplo, un 
deles contoume a historia da máquina da cia e atopeina moi importante; escolli-
na, busquei a súa foto e incorporeina ao filme. Outra cuestión complexa eran os 
prisioneiros africanos, porque cando comecei a filmar e facer entrevistas, decidín 
incorporar tamén a tortura nas antigas colonias. Ao principio non sabía se quería 
facelo, é algo que apareceu máis tarde, no proceso de creación do filme. Cando 
cheguei a Mozambique souben que os prisioneiros non tiñan imaxe, o cal era un 
verdadeiro problema: como xestionar esta ausencia nun filme que se propón mos-
trarlle ao espectador, facerlle ver, os rostros dos prisioneiros? Decidín incorporar 
esta ausencia no filme, e foi o intre en que decidín romper o sistema, é dicir, incor-
porar tamén outras imaxes, imaxes do arquivo do exército. De feito, a paisaxe que 
se ve ao final vén dunha das imaxes filmadas polo exército portugués nas antigas 
colonias de Guinea. Atopeinas durante a realización de Natureza morta e ficaron 
gravadas na miña memoria.
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de:  http://www.elumiere.net/exclusivo_web/reel12/sousa_02.php.
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