
[Tirado de Paladino, D. (1999). Sur. En Elena, A. & Díaz 
López, M. (Eds.), Tierra en trance. El cine latinoame-
ricano en 100 películas (348-351). Madrid: Alianza 
Editorial]

Polas similitudes estéticas e temáticas, así como pola 
súa intención crítica e reflexiva, os dous primeiros 
filmes de Fernando Solanas tralo seu exilio francés, 
Tangos, el Exilio de Gardel (1985) e Sur (1988), poden 
considerarse dun xeito unitario. Ambos combinan hu-
mor, música e drama, articulan o rexistro costumista co 
do realismo máxico, transcorren entre 1976 e 1983 –os 
anos da ditadura militar na Arxentina– e revisan o tema 
do exilio durante eses anos. Porén, mentres Tangos 
narra as peripecias dun grupo de artistas arxentinos 
que viven exiliados en París, Sur, en troques, amosa o 
exilio interior, o que padeceron os que ficaron no país 
e foron encarcerados, silenciados ou simplemente 
postergados; a experiencia daqueles que «tiveron que 
exiliarse no seu barrio ou no seu roupeiro», como ironi-
za unha das cancións da banda sonora. Neste sentido, 
o abano de posicións e situacións con respecto a ese 
momento político amplíase notabelmente, amplián-
dose tamén, en consecuencia, a cantidade de voces 
que interveñen. Tangos suma voces, Sur multiplícaas. 
Tangos dá voz aos exiliados (encabezados por Juan 
Dous), aos que ficaron «atrapados» no país (Juan Uno) 
e aos arxentinos que afirman que coa ditadura militar 
«non pasaba nada». En Sur, o propio Solanas inaugura 
o filme coa súa voz en off, evocando a lembranza dun 
vello amigo morto (Lito Cruz). «Así que vas facer unha 
historia de amor?», interpela o morto a Solanas. «Vén 
comigo, acompáñame. Vouche contar a historia dun 
amigo meu». Voces que convocan outras voces, relatos 
que enmarcan outros relatos, tempos presentes que re-
miten a pasados achegados e a outros máis afastados. 
Malia ser labiríntica, a estrutura narrativa de Sur non 
ten sinuosidades. É unha estrutura coral fluída e orde-
nada. Para iso, tal e como Solanas fixera nos seus filmes 
anteriores, o autor apela á organización en capítulos 

Sur
Fernando E. Solanas

Follas do Cineclube | 23/10/2019  
Sur

(Sur, Fernando E. Solanas, 
Arxentina / Francia, 1988, 127’, VO)

04
presentados por carteis que anticipan poeticamente o 
fío da acción principal (I. A mesa dos soños; II. A procu-
ra; III. Amor e máis nada; IV. Morrer cansa).

«Chamábase Floreal -continúa o morto- e fora ao cal-
deiro, en parte, pola miña culpa. A historia que che 
conto é a da súa volta. A historia máis desexada, a máis 
temida». Esta historia, que é a da noite na que Floreal 
fica en liberdade e volta para a súa casa, condensa 
outros tempos e funciona como metáfora dunha noite 
moito máis longa, a que viviu Arxentina durante os sete 
anos nos que gobernou a cúpula militar. Guiado polo 
morto, Floreal percorre o seu barrio (Barracas, no sur 
de Buenos Aires), conversa con vellos amigos transfor-
mados agora en espectros e tenta comprender aos que 
ficaron vivos e libres. A noite da súa volta é, para Flo-
real, unha longuísima viaxe interior, unha viaxe transfor-
madora que ten como destino a súa dona, Rosi. Inmóbil 
no seu cuarto, ela tamén explora os cantos da súa me-
moria. Lembra as humillacións que tivo que aturar para 
visitar a Floreal na cadea, a impotencia, a soidade e, 
por último, a súa relación con Roberto. «Onde vas con 
toda esa xenreira?» dille o morto a Floreal. El pode elixir 
entre vagar eternamente ou desculpar a infidelidade da 
súa muller e tentar reconstruír o seu fogar canda ela. 
Este tema, a reconciliación, atravesa todo o filme, xa 
que o reencontro entre Floreal e Rosi, así como a alian-
za do intelectual, o militar retirado, o delegado gremial 
e o cantante de tangos reunidos arredor da «mesa dos 
soños» e maila unión de distintas xeracións arredor da 
música –sexa o tango (encarnado na figura de Roberto 
Goyeneche) ou o rock (representado por Fito Páez, 
daquela unha estrela emerxente)– non son máis que 
diferentes formas de abordar un mesmo tema. Exposto 
nestes termos, o desexo de reconciliación convértese 
nunha nova actitude normativa.

Dende o punto de vista formal, Sur constrúe o seu 
universo estético mediante un arsenal de efectos sabia-
mente harmonizados: sombras proxectadas, fume, luz 
azul, papeis arrastrados polo vento, vidros esmerilados, 
espellos que se multiplican até o infinito, xanelas que 
recortan a figura dos personaxes, teas penduradas 
dende o alto, chans mollados que reflicten algún que 
outro destello. Algúns viron nas imaxes resultantes un 
profundo sentido poético. Outros, en troques, sinala-
ron que o filme propuña un esteticismo superfluo pro-
cedente da retórica publicitaria tan ben coñecida por 
Solanas. Sexa como for, Sur obtivo os Premios Coral ao 
Mellor Filme, Mellor Fotografía, Mellor Música Orixinal 
e Mellor Filme de Ficción no X Festival Internacional do 
Novo Cinema Latinoamericano da Habana e o premio á 
Mellor Dirección no Festival de Cannes de 1988.

...
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[Tirado de Benedetto, S. (2018). Buenos Aires. Una 
ciudad, tres miradas. En Camarero, G. (Ed.), Ciudades 
americanas en el cine (345-358). Madrid: Ediciones 
Akal]

Buenos Aires represéntase a través de dous tipos 
de imaxes. A primeira é a imaxe do barrio, do sur da 
cidade, retratado cunha posta en escena –sempre 
nocturna– que combina elementos oníricos, metafóri-
cos e simbólicos, recreando poeticamente iconas do 
universo tangueiro presentes na memoria colectiva 
dos porteños: o bar, o café, o bandoneón, as esquinas 
nas que se tocaba tango e os seus temas recorrentes: 
os amores contrariados e os reencontros. A música da 
cidade ten unha presenza constante ao longo do relato 
mediante numerosos cadros musicais, case sempre 
emprazados naquelas localizacións onde os soños aín-
da son posíbeis: o camiño, as rúas empedradas do ba-
rrio ou a ribeira do Río Matanzas. A segunda imaxe da 
cidade, pola contra, amósanos unha Buenos Aires máis 
céntrica, gris, case sempre chuviosa, sumida na deca-
dencia social que causaron os anos da ditadura; unha 
Buenos Aires impoñente e arredada, polo seu tamaño 
e polos seus rañaceos, vista dende a súa periferia sur á 
beira do Río da Prata. Ambas imaxes permiten un xogo 
de múltiples combinacións entre a Buenos Aires vivida 
e sufrida e a Buenos Aires lembrada e soñada.

O barrio, os suburbios e o tango mestúranse xa na 
apertura do filme, nos planos nos que aparece unha 
estampa dun Troilo1 anxelical, sagrado, membro eterno 
do olimpo tangueiro, que semella dar a benvida dende 
debaixo dunha ponte a ese sur da cidade, retrotraéndo-
nos temporalmente á noite na que a cidadanía saíu ás 
rúas para celebrar o retorno da democracia. Dende ese 
comezo, co tango ‘Sur’2, a música da cidade faise pre-
sente nunha fantasía noctámbula que evoca as imaxes 
do barrio alén dos límites impostos polo encadre, pola 
escuridade circundante e pola brétema omnipresente; 
unha fantasía que leva ao público cara un lugar xeo-
gráfico e mental onde só hai espazo para o esencial, 
e onde a iluminación adquire un valor simbólico. A 
posta en escena, en Sur, constrúese a partir da evoca-
ción nostálxica da cultura tangueira do Río da Prata, a 
partir dunha mestura entre os soños, a ilusión e unha 
realidade ateigada de ausencias e fracasos. Ausencias, 

1 Aníbal Troilo «Pichuco», un dos músicos máis importantes do tango e símbolo de 

Buenos Aires.

2 Tango con música de Aníbal Troilo e versos de Homero Manzi, interpretado por 

Roberto Goyeneche.

moitas delas, produto da acción represiva do goberno 
ditatorial.

Aquela Buenos Aires dos anos oitenta mudou moito na 
actualidade. Entre as localizacións que amosa Sur, e 
que o tempo xa levou, temos o cárcere de Caseros –xa 
demolida– e tamén un lugar que aparece con frecuen-
cia como acocho para algún dos personaxes, a xeito 
dun inmenso e húmido galpón abandonado. Custa crer 
que ese lugar foi hai moitas décadas o gran mercado 
de abastos da Avenida Corrientes número 3247, que 
Solanas puido empregar como localización grazas a 
que o Consello Deliberante da cidade declarou o ex-
mercado patrimonio cultural en 1985, impedindo desta 
forma a súa completa demolición. Tras unha remodela-
ción que incluíu a demolición parcial do Mercado Vello 
–só quedou en pé o seu muro perimetral– foi transfor-
mado en 1998 no moderno «Abasto Shopping», un dos 
centros comerciais máis importantes actualmente de 
Buenos Aires.
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ASOCIACIÓN
O Cineclube tenta ser  

unha asociación autoxestionada.  
Para iso, propoñemos unha aportación 

económica persoal de 5€/mes  
(3€ para estudantes e parados/as)

cineclubedecompostela.wordpress.com 
facebook.com/cineclubedecompostela
 @ cineclubedecompostela@gmail.com 

PROXECCIÓNS
Todos os mércores ás 21:30 na  

Gentalha do Pichel (Santa Clara, 21.  
Santiago de Compostela) 

Entrada de balde | Bono-axuda: 1€

CINECLUBE  
DE 

COMPOSTELA

OUT 
2019

29 DE SETEMBRO
No teatro Principal:  Euloxio Ruibal e 

o Equipo Lupa
En colaboración con  Curtocircuito

Holocausto 
(Euloxio R. Ruibal, Galiza, 1972, VO)

O Corpiño  
(Equipo Lupa, Galiza, 1972, VO)

Peliqueiros 
(Equipo Lupa, Galiza, 1973, VO)

Rapa das Bestas 
(Equipo Lupa, Galiza, 1972, VO)

O edificio Castromil 
(Equipo Lupa, Galiza, 1975, VO)

9 DE OUTUBRO 
Muro muros

(Mur Murs, Agnès Varda, 
Francia / EUA, 1981, 82’, VOSG)

16 DE OUTUBRO 
Guerras de estilo

(Style Wars, Tony Silver, 
EUA, 1983, 69’, VOSG)

23 DE OUTUBRO 
Sur

(Sur, Fernando E. Solanas, 
Arxentina / Francia, 1988, 127’, VO)

30 DE OUTUBRO 
JJuan, como se nada 

tivese sucedido
(Juan, como si nada hubiera 
sucedido, Carlos Echeverría, 

Arxentina / República Federal 
Alemá, 1987, 163’, VO)


