Fausta sofre de uma doença que se transmite através do leite materno de mulheres
que foram violadas durante a guerra civil no Peru. A guerra acabou, mas Fausta
continua doente, uma doença provocada pelo medo que lhe rouba a alma. Mas
agora, a morte súbita da mãe, obriga-a a confrontar-se com os seus medos e os seus
segredos: os truques que utiliza para se proteger de uma possível violação. Esta é a
história do seu renascimento, uma viagem do medo para a liberdade.
Entre 1970 e 1990, o Peru atravessou um dos períodos mais negros da sua história, durante mais de
20 anos, milhares de mulheres, vítimas da violência da guerra, guardaram o silêncio. Estes crimes
deixaram feridas e traumas subterrâneos, não só nas suas almas, mas também nos seus filhos, que
herdaram esse medo. A “teta assustada” é uma doença que se transmite pelo leite materno. Diz-se
que as crianças nasceram sem alma porque se esconderam na terra para fugir ao terror. Fausta não
viveu a guerra, mas foi testemunha da violação da mãe e da morte do pai enquanto ainda estava no
ventre materno. A guerra acabou e já ninguém lhe fará mal, mas ela vive assustada. A morte
repentina da mãe obriga-a a enfrentar os seus medos.
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ENTREVISTA
CLAUDIA LLOSA E MAGALY SOLIER
JACQUES MANDELBAUM, LE MONDE
COMO É QUE SE CONHECERAM ?
CLAUDIA LLOSA Durante a repérage da minha primeira longa-metragem, passei pela aldeia de Magaly, Huanta. Foi
uma das primeiras aldeias a ser tomadas pelo Sendero Luminoso e uma das primeiras a ser libertadas. Queria assistir
a uma cerimónia que acontece na região na Páscoa. Foi aí que encontrei a Magaly. Achei-a muito sedutora e
apresentei-me.
MAGALY SOLIER Tinha 16 anos e não tinha auto-confiança nenhuma. A minha mãe proibia-me de falar com
estrangeiros e dizia que os americanos raptavam crianças. Mas confiei na Claudia e ficámos em contacto. Durante
um ano, ela telefonou-me para a escola. Um dia, chamou-me para um casting.
QUER SER ACTRIZ ?
MAGALY SOLIER Não fazia ideia do que era. Antes de ir a Lima, procurei no dicionário o significado da palavra casting.
Até então, pensei ser polícia ou enfermeira. Também queria ser cantora, porque canto desde os oito anos e é a
minha verdadeira paixão. Mas sabia que era um sonho distante para alguém como eu que vem de um meio
modesto.
O QUE FAZEM OS SEUS PAIS, COMO OLHAM PARA A SUA CARREIRA ?
MAGALY SOLIER São camponeses. Acho que começam agora a compreender o que faço.

COMO VIVEU AS ATROCIDADES A QUE O FILME FAZ ALUSÃO ?
MAGALY SOLIER Devia ter 5 anos nessa altura, mas a minha mãe contou-me o que aconteceu. Estávamos sempre a
fugir por causa dos rebeldes que matavam os homens e violavam as mulheres. A minhã mãe carregava-me nos
lençóis. As cicatrizes que tenho são dessas corridas pelo campo.
A minha mãe diz que eu chorava muito e que isso era, por vezes, um sinal de que os terroristas estavam a chegar.
QUEM COMPÔS AS CANÇÕES DO FILME ?
MAGALY SOLIER A Claudia escreveu as letras e eu a música.
QUAL O ESTATUTO DO QUECHUA ACTUALMENTE NO PERU?
MAGALY SOLIER É uma língua que está a desaparecer aos poucos, porque é sinal de vergonha social. Quando era
pequena, a minha mãe não queria que a aprendesse. Falava-a com a minha avó.
CLAUDIA, COMO TEVE A IDEIA PARA O FILME?
CLAUDIA LLOSA: Ao ler os testemunhos das várias mulheres que foram violadas durante esta época. E também a
crença popular que diz que elas transmitiam o seu medo através do leite materno.
É uma ideia muito forte a partir da qual criei a personagem de Fausta, a jovem deste medo, interpretada pela
Magaly.
ESTES ACONTECIMENTOS SÃO EVOCADOS NO FILME, ONDE OS TERRORISTAS SÃO MENCIONADOS. MAS AS
ATROCIDADES NÃO ERAM TANTO COMETIDAS PELOS GUERRILHEIROS COMO PELAS FORÇAS DO GOVERNO ?
CLAUDIA LLOSA: Sim, tem razão. Mas na altura era tudo tão confuso e violento que não se sabia bem de onde vinha o
perigo. Por isso evitei abordar frontalmente a questão no filme. A violência tinha dupla face.
Não quero apontar os culpados, mas sim mostrar as consequências do que provocaram…

CRÍTICAS
VARIETY
O filme nunca mostra os crimes cometidos contra as mulheres antes de 1990, mas o que ficou da violência, das
violações e da tortura está presente em cada frame. Ao não mostrar directamente o que aconteceu, Llosa sublinha o
facto destes crimes continuarem a não ser falados actualmente, apesar do medo continuar presente, mesmo tendo
já muitas das mulheres morrido. Tal como na sua primeira longa-metragem, Llosa mistura a realidade peruana e o
realismo mágico para criar um retrato vivo da sociedade e dos seus problemas.
JORGE MOURINHA, PÚBLICO
É um objecto intrigante, prova da vitalidade do cinema da América Latina.
A TETA ASSUSTADA tem também muito a ver com a exploração da sobrevivência da tradição rural no mundo dos
nossos dias. Aqui, estamos a falar de uma enorme (e nada discreta) metáfora da entrada na idade adulta e da
aprendizagem da sexualidade, sublimada através da música, e corporizada no medo do outro (e particularmente do
homem). A "teta assustada" do título é o nome dado às jovens nascidas no Peru durante os tempos do terrorismo;
reza a superstição que as mães grávidas passaram o medo das violações e dos atentados às filhas através do leite
materno. É isso que explica porque é que Fausta se porta como um "bicho do mato", recusando-se a sair à rua
sozinha, não dirigindo a palavra a ninguém (e muito menos aos homens). Fausta apenas expressa as suas emoções
através das canções que inventa e que vai cantando em momentos difíceis.
Quando a mãe morre e Fausta decide ir enterrá-la à sua aldeia natal, aceita trabalhar como criada em casa de uma
pianista para ganhar o dinheiro necessário. É o início de um processo de confronto com o mundo real e entrada na
idade adulta pontuado pela naturalidade com que Claudia Llosa insere momentos oníricos, surreais, de uma
estranheza gloriosa ao longo do filme.
Como as canções que Fausta (uma espantosa Magaly Solier) inventa para si própria ou para cantar à mãe defunta,
que está mumificada debaixo da cama onde dorme, ou os copos d'água organizados pelos tios com quem ela
trabalha, momentos de puro kitsch proletário aspiracional.
Encenado com uma grande precisão formal, A TETA ASSUSTADA ganha-se no modo delicado e sensível com que aborda
um tema complicado sem eliminar o seu desconforto. Claudia Llosa assinou um objecto intrigante, que está longe de
ser perfeito mas correu mais riscos do que a maior parte da competição berlinense - e confirma não apenas a
pontaria de Berlim para escolher as presenças da América Latina como a vitalidade do cinema que continua a vir
daqueles lados.

PEDRO MEXIA, FOLHAS DA CINEMATECA
É um filme político que não fala de política. Porque da política, ou seja, do terrorismo, só existe aqui o medo. Um
medo genérico e um medo específico, que é o das mulheres violadas que supostamente transmitem aos bebés esse
«leite amargo» («milk of sorrow» é o título inglês). Num país aterrorizado pelo Sendero Luminoso e pela
consequente repressão e guerra civil, «medo» é o outro nome da política. O segundo filme de Claudia Llosa (que
venceu o Festival de Berlim) abre com uma canção elegíaca e raivosa de uma moribunda, e as canções, sempre
tristes, pontuam a acção, como se fossem a única forma possível de confessionalismo.
Fausta (Magaly Solier) é uma rapariga indígena que teme a maldição da «teta assustada» e que concebeu um
insólito (e perigoso) mecanismo que impeça uma violação. Introvertida, evita a companhia masculina, nunca anda
sozinha pelas ruas, caminha colada aos muros, sangra com frequência, Mais do que o «medo do terrorismo», que no
filme nunca aparece de forma visível, é o legado do terrorismo que a aflige, ainda por cima um legado transmitido
por via materna, e que por isso destrói a sua confiança, a sua sexualidade, a sua feminilidade. Ela vive numa
comunidade pobre, mas os parentes e vizinhos não estão mergulhados na mesma amargura. Pelo contrário,
encenam uma festa perpétua, especialmente festas de casamento que «celebrem a vida». Fausta, ao invés, quer
fugir da vida, erguer uma barricada contra a vida, e só nas canções ele exprime (e exorciza) o seu sofrimento.
Llosa escolhe um ritmo pausado, que deixa perceber todas as subtis inflexões da rapariga, sobretudo quando ela
trabalha como empregada doméstica. E temos então o vislumbre do Peru classista, que não convive com o outro
Peru. A actriz Magaly Solier é espantosa, e faz inevitavelmente lembrar outra heroína de candura estóica, Catalina
Sandino Moreno, do filme colombiano Maria Cheia de Graça (2004). O facto de não existir grande progressão
narrativa, e de a protagonista estar sempre em cena, contribui para que Solier apresente uma psicologia sofrida mas
opaca, que dificilmente se abre perante alguém. Fausta passa boa parte do tempo a lidar com a morte da mãe (lavála, embalsamá-la, escolher um caixão). E só não é exactamente uma morta-viva porque parece que ainda existe nela
um centelha escondida, provavelmente devida àquela vida em comunidade, nos arredores de Lima, que faz tudo
como se a vida decorresse naturalmente, como se a tragédia fosse um elemento comum, inerente à vida.
Em planos cuidadosos e às vezes desolados, Claudia Llosa retrata um trauma colectivo através de um trauma
individual, um medo atávico que se apoderou de todos, mesmo daqueles que encontraram as suas fugas possíveis. O
filme, explicou a cineasta, «tenta falar da complexidade do país, da coexistência e do distanciamento entre a capital
e o mundo andino e como é difícil a convivência entre esses universos. Defende que, mais do que as explicações, a
chave está na comunicação, em olharmo-nos cara a cara. É um processo de construção de auto-estima. Temos que
reforçar o olhar sobre nós mesmos. O filme encoraja essa comunicação, essa mistura, e procura recusar o
endogâmico, o que está encerrado em si mesmo». É uma opinião «autêntica» (ou seja, vinda da própria autora) mas
não totalmente convincente. Há sem dúvida em A TETA ASSUSTADA uma intenção de reconciliação, que um espectador
peruano deve sentir com outra força, mas para um espectador europeu, como nós que hoje vemos este filme, as
feridas continuam ali todas, as «almas perdidas» deambulam, a comunicação é por vezes tentada mas nunca
alcançada. Pensemos nas imagens melancólicas que pontuam a história: um piano atirado da janela; uma cova que
parece um túmulo e é uma piscina para as crianças; uma boneca enterrada que devia ter desaparecido e afinal é
encontrada, como se nunca se fugisse à infância ou ao passado.
É verdade que Fausta cumpre os seus dois destinos. Por um lado, consegue dinheiro para a viagem que leva a mãe
morta à sua morada última. Por outro, abdica finalmente daquele obstáculo anatómico que impede a violação, que
impede que a tragédia da mãe passe para a filha. Talvez a «teta» (a maldição por via materna) seja finalmente uma
coisa do passado; mas Fausta, ainda que momentaneamente quase feliz, continua, talvez continue para sempre,
assustada.
CAHIERS DU CINÉMA
A guerra terminou, mas Fausta vive em pânico, com medo de andar sozinha na rua e dos homens que se aproximam.
Seja uma doença real ou uma superstição pouco importa aos olhos de Claudia Llosa, que procura filmar o processo
de libertação. (…) Não ter medo de andar sozinha, não seguir os outros e seguir em frente. Há um mundo – e um
filme – entre a atitude submissa e medrosa de Fausta no início e o seu andar felino como uma leoa no final.

LIBÉRATION
Claudia Llosa realiza um filme modesto e ambicioso sobre a memória, e através dela, sobre a aceitação do passado.
LE MONDE
A segunda longa-metragem da peruana Claudia Llosa fez soprar o vento da liberdade, do talento e da beleza. Tudo
começa com a morte de uma velha mulher que canta uma canção de uma beleza atroz: a das mulheres violadas
durante os anos que opuseram o Sendero Luminoso ao governo peruano. As atrocidades cometidas de ambas as
partes fizeram mais de 70 mil mortos no Peru. É este o pano de fundo, mas o filme descola-se dele para seguir os
efeitos destas atrocidades através da personagem principal, Fausta, a filha da mulher morta.
Jovem e bela, sofre de uma doença que foi baptizada com o nome que dá título ao filme e que atinge as crianças
amamentadas pelas mães que sofreram na carne a violência desses anos terríveis. Fausta, interpretada pela delicada
e sublime Magaly Solier, vive num bairro miserável, faz limpezas na casa de uma mulher rica, que lhe rouba as
canções e a alma, e (…) vive aterrorizada pela vida e pelos homens. O que o filme tem de mais precioso e a forma
como mistura o grotesco com a tragédia, a beleza e a crueldade, a poesia e a obscenidade.
Claudia Llosa, a realizadora, nasceu em 1976 em Lima, e é sobrinha do escritor Mario Vargas Llosa. É preciso fixar o
seu nome e inscrever o Peru na lista do jovem e dinâmico novo cinema da América Latina que confronta em cada
filme a questão da alienação.
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