
Podríem dir que es tracta d’una pel·lícula que desitja, 
i aconsegueix, anar més enllà de l’anècdota narrativa: 
amb ajuda del director de fotografia Leonardo Simões, 
en un format de pantalla clàssic i imatges digitals d’alt 
contrast i una definició sorprenent, sumades a una direc-
ció d’actors tan precisa com el bisturí d’un cirurgià, Costa 
aconsegueix que cada un dels plans convoqui el mateix 
temps la sorpresa, l’empatia i el misteri. 

Vitalina Varela és un exercici expressionista que 
demana molt de l’espectador i, a canvi d’aquesta pacièn-
cia i concentració, li retorna la possibilitat que el cinema 
sigui una mica (bastant) més que explicar bé una bona 
història.

Diego Brodersen  
PáGINA|12. 15-novembre-2019

Pedro Costa, un dels cineastes més importants del 
panorama contemporani, torna —inspirat ara per 
una història real— amb una de les seves millors 

pel·lícules. Amb la seva agosarada il·luminació i una pla-
nificació a l’estil «Jacques Tourneur», Costa ens brinda 
una imatge escultural de la determinació enfront de la 
desgràcia. 

Vitalina, la protagonista i inspiradora, és un monu-
ment invencible que, si bé no aconsegueix sotmetre la 
realitat, es nega a sotmetre’s ella. La marginació econò-
mica, ètnica i lingüística no són suficients per erosionar 
la terra impol·luta de la qual està feta aquesta dona im-
mensa.

Pedro Costa segueix aprofundint en la recerca inicia-
da fa més de dues dècades, amb Ossos (1997), en la des-
cripció de la vida al barri marginal de Fontainhas, (avui 
dia enderrocat) situat als afores de la capital portuguesa, 
i que seguiria amb No quarto da Vanda (2000) fent un 
tall radical amb les formes més establertes de la narració 
cinematogràfica i amb el seu propi cinema previ. 

Donades les seves imatges i diàlegs tan concrets com 
abstractes, semblava que la seva obra més recent, Cavalo 
Dinheiro (2014), era el límit autoimposat d’aquesta in-
dagació estètica, però aquesta nova incursió en els dolors 
i soledats dels immigrants capverdians, marcada per un 
evident artifici audiovisual —que inclou l’ús de fons per 
efecte chroma— troba noves possibilitats i belleses en la 
més profunda de les foscors.

Vitalina aterra a Lisboa tres dies després del funeral 
del seu marit. Ha estat camperola durant tota la seva 
vida a Cap Verd i portava esperant més de 25 anys 
per reunir-se amb ell. Al barri ningú la coneix, ningú 
la reconforta, els veïns desconfien. Passa afligida els 
dies i les nits com un malson, tancada a la casa del 
difunt. Allà descobreix la seva vida secreta, les cen-
dres de la seva relació i la pobresa d’un somni del què 
només queden els fonaments.
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Direcció: Pedro Costa
Guió: Pedro Costa, Vitalina Varela
Idioma original: Crioll capverdià 
Gènere: Drama. Denúncia. Migració. Perifèria urbana
Producció: Optec, Sociedade Óptica Técnica
Fotografia: Leonardo Simões 
Sonido: João Gazua 

Vitalina Varela 
Portugal, 2019 / VOs Durada: 124 min 
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Una dona que es nega a sotmetre’s a una realitat adversa

Repartiment:  Vitalina Varela, Ventura, Manuel Tavares Almeida,  
Francisco Brito, Marina Alves Domingues 


