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O CINEMA DE CARLOS SAURA NO PROCESSO DE TRANSIÇÃO 

DEMOCRÁTICA ESPANHOLA (1975-1982): O FILME CRIA CUERVOS (1975) 

 

RESUMO 

A proposta dessa pesquisa é analisar a cultura espanhola no interior do processo de transição 

democrática (1975-1982) a partir do filme intitulado Cria Cuervos (1975), do cineasta 

aragonês, Carlos Saura (1932-). Durante a ditadura franquista o cinema desempenhou um 

papel de suma importância, considerado por muitos estudiosos como uma arma eficaz de 

propaganda política, usada principalmente por dois importantes grupos espanhóis ao longo da 

ditadura franquista: os nacionalistas (franquistas) e os republicanos (antifranquistas). As 

abordagens históricas, a partir do cinema, têm lançado um novo olhar aos estudos 

relacionados ao conhecimento do passado. A narrativa cinematográfica se diferencia da 

historiográfica porque diz respeito à arte e ao simbólico. Em linhas gerais, Carlos Saura usa a 

linguagem cinematográfica para falar de valores socioculturais, contudo, com uma 

sensibilidade e aspectos talvez não alcançados pela historiografia que dizem respeito aos 

traumas da guerra e do pós-guerra; a relação dos militares com a sociedade civil; as relações 

de gênero, no interior das famílias franquistas, cujos temas principais estão ligados ao 

patriarcado franquista, à sexualidade, à doença e à morte. Nos últimos anos do regime militar, 

a censura às produções cinematográficas foi intensificada. Todavia, o desenvolvimento 

econômico espanhol, ocorrido desde a década de 60, a abertura ao mercado internacional e os 

avanços tecnológicos dos meios de comunicação e das propagandas políticas, entendidas 

como fenômeno da sociedade e da chamada “cultura de massas”, foram fatores importantes 

para que Cria Cuervos pudesse ser lançado, mesmo a contra gosto das Forças Armadas 

daquela época. As chaves de análises mais preponderantes nessa pesquisa passam pelos 

conceitos de memória, de política, de tempo, de família e de gênero, apresentados através do 

olhar de um importante expoente do cinema espanhol, considerado um dos principais 

diretores do cinema antifranquista, cujos temas abordados em suas obras, por vezes, são 

aqueles que escaparam à historiografia tradicional sobre os temas elencados.  

Palavras-chave: Cinema, Carlos Saura, Memória, Transição Democrática, Gênero. 
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THE SAURA CARLOS FILM IN THE PROCESS OF SPANISH DEMOCRATIC 

TRANSITION (1975-1982): THE MOVIE CRIA CUERVOS (1975) 

 

ABSTRACT 

The purpose of this research is to analyze the Spanish culture within the democratic transition 

(1975-1982) from the movie titled Cria Cuervos (1975), the Aragonese filmmaker Carlos 

Saura (1932). During the Franco dictatorship film played a role of paramount importance, 

considered by many scholars as an effective weapon of propaganda, used primarily by two 

major Spanish groups along the Franco dictatorship: the Nationalists (Franco) and 

Republicans (antifranquistas). Historical approaches, from the cinema, have launched a new 

look to studies related to the knowledge of the past. The film narrative differs from 

historiography because it relates to art and symbolic. In general, Carlos Saura uses film 

language to talk about socio-cultural values, however, with a sensitivity and aspects may not 

be achieved by the historiography concerning the traumas of war and post-war; the 

relationship of the military with civil society; gender relations within the Francoist families 

whose main themes are linked to Franco patriarchy, sexuality, illness and death. In the last 

years of the military regime, censorship of film production has intensified. However, the 

Spanish economic development occurred since the 60s, the opening to the international 

market and the technological advances of the media and political advertising, understood as a 

phenomenon of society and the so-called "mass culture", were important factors for Cria 

Cuervos that could be released, even unwillingly the armed forces of that time. The key most 

prevalent analysis in this research go by memory concepts, policy, time, family and gender, 

presented through the eyes of an important exponent of Spanish cinema, considered one of the 

directors of the anti-Franco film whose themes in his works, sometimes they are those who 

escaped the traditional historiography of the listed themes. 

Keywords: Cinema, Carlos Saura, Memory, Democratic Transition, Gender. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

Cria Cuervos é um filme que permite reflexões e discussões infinitas a respeito de 

temas como a morte, a família, a sexualidade, o tempo, a memória, entre outros. Sendo esse 

último talvez o enfoque maior dessa pesquisa, por acreditar que a base usada por Carlos Saura 

ao pensar o filme seria a ideia de alcançar o passado recente da sociedade espanhola através 

das memórias latentes de uma mulher de aproximadamente 20 anos de idade que relembra, 

com melancolia, um dos períodos mais sombrios de sua existência, a infância. Nesse sentido, 

o argumento central do filme giraria em torno do conceito de memória.  

O filme é construído basicamente com metáforas e simbologias que dialogam com 

a temática da morte, da sexualidade, do medo, da censura, da opressão militar, da dicotomia 

entre o bem e mal, dos maniqueísmos, mas que por outro lado, possui um desfecho que 

aponta para uma possível marcha rumo ao que seria um futuro ainda muito incerto em se 

tratando dos aspectos sociais, mas, sobretudo, aponta para um viés de modernidade. Veremos 

na pesquisa que isso poderá ser percebido por meio da trilha sonora e dos elementos estéticos 

do filme que parecem seguir os moldes do movimento artístico chamado, Movida Madrileña
2
, 

cuja premissa é valorizar as culturas e os olhares alternativos acerca do futuro da sociedade 

espanhola que transitava entre um regime ditatorial e o ressurgimento do sistema político 

democrático. Nesse sentido, nota-se que é visível a função que a arte tem no meio social. Essa 

ideia será discutida mais adiante quando analisaremos a trilha sonora do filme e outros 

elementos estéticos como as cores e os símbolos da modernidade, presentes nas ruas da cidade 

de Madrid, o que parece contrastar com o ambiente velado e sombrio da casa, onde se passa a 

história de Cria Cuervos.   

O filme foi finalizado quando o ditador, Francisco Franco, estava já nos seus 

últimos dias de vida, no ano de 1975, em Madrid. Uma das propostas dessa pesquisa é 

analisar rapidamente os debates sobre as memórias, a respeito do regime franquista, por 

acreditar que o entendimento sobre as discussões de memória daquele período é peça chave 

para compreender outros temas propostos por Saura na feitura do filme. Essa ideia se faz 

necessária para a devida compreensão do regime político do qual o filme é fruto e 

                                                           
2
 Movimento contracultural surgido em Madrid em meados da década de 70 que tinha como objetivo dar 

visibilidade às culturas alternativas ou subterrâneas. 
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testemunho, bem como as violências em todos os níveis que gerou uma censura rígida à 

produção cultural na Espanha daquela época.  

Tentaremos mostrar que Cria Cuervos foi pensado como uma obra de crítica e 

denúncia à condição política e social da chamada “Espanha de Franco”. A pesquisa intentará 

entender os usos de uma série de recursos técnicos, simbólicos e narrativos, nos quais o 

diretor e o produtor do filme incluíram na narrativa sobre o passado recente da Espanha, como 

uma forma de apresentação dos conflitos acerca dos problemas políticos e sociais que a 

sociedade enfrentou no período da transição democrática e da ditadura de Franco. 

O filme tem seu inicio a partir da apresentação de fotografias que compõem um 

álbum fotográfico de uma família tradicional espanhola da década de 70. O álbum é composto 

por fotos de um casal, de crianças brincando, crianças sérias, momentos cotidianos e legendas.  

Desde o princípio, algumas relações e tensões que farão parte do enredo do filme 

são apresentadas pela forma mais tradicional ao se falar de memória, a fotografia. Por meio 

dela, Saura procura apresentar aos expectadores as personagens e os espaços do filme. As 

páginas do álbum de fotos, dispostas no painel, remetem o espectador ao passado e também o 

introduz ao universo fílmico. Esse recurso abrange a ideia de alcançar o passado desde o 

presente por meio dos rastros imagéticos. Essa ideia está proposta pelo filme ao interrogar: 

será o presente construído a partir da “materialidade das lembranças?”. Veremos que essa 

técnica de exposição fotográfica, usada por Saura, parece ter sido inovadora para a época. De 

acordo com a historiadora Miriam Moreira Leite, a partir da década de 70, a entusiástica 

adesão à técnica da história de vida e de fotografias, na pesquisa das ciências humanas, 

responderia a uma nova ilusão: a de que ambas dariam acesso direto à realidade. A autora 

chama atenção para o “realismo fotográfico”, ou seja, “a fotografia pode ser uma reprodução 

de um recorte de alguma coisa existente, mas freqüentemente é mais a reprodução do que o 

retratado e o fotógrafo quiseram que ela fosse” (LEITE, 1993, p. 143). Portanto, pensando na 

escolha de Saura, sobre as fotografias, a autora recomenda que da mesma forma como se 

avaliam os documentos verbais ou escritos, as fotos sejam compreendidas através da 

apreciação crítica de suas mensagens. Isso é o que tentaremos fazer a partir dos referenciais 

teóricos dessa pesquisa que foram escolhidos de acordo com o norte que o filme nos deu e nos 

despertou quando o assistimos pela primeira vez, o que foi fortalecido nas tantas outras vezes 

que o reassistimos.  

Nesse sentido, a escolha de Saura pelas imagens fotográficas dá ao espectador um 

panorama geral das personagens que são constituídas, no caso de Cria Cuervos, basicamente 
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por mulheres: as filhas, a mãe, a tia, a avó, a amante e a governanta. A questão sobre os 

papeis sociais das mulheres, em meio à sociedade espanhola da época, parece apontar para 

uma interrogação que o diretor pretende discutir ao longo do filme. A escolha de Saura, ao 

trabalhar os problemas relacionados às questões de gênero, será analisada mais adiante por se 

tratar de um tema fundamental, proposto pelo filme, e, não obstante, trazer para o debate 

questões inovadoras para época, expostas em entrevistas pelo diretor após o lançamento do 

filme, como será visto.  

É por meio da narrativa memorialística de uma personagem adulta, vinte anos 

depois dos acontecimentos existenciais, que sabemos de seus “medos” quando ainda era 

criança. No filme, a personagem Ana (interpretada pela atriz Ana Torrent) acredita ter poder 

sobre a vida e a morte das pessoas que a cercam. Na narrativa fílmica, percebe-se que a 

criança conviveu com emoções pesadas a respeito do tema da morte, da ausência, da 

severidade e da doença, cristalizados na personagem do pai (interpretado pelo ator argentino 

Héctor Alterio). Após a morte de sua mãe, a personagem (criança) lida com o luto, por meio 

da recriação de uma convivência imaginária que tem por base as lembranças dos momentos 

vividos com a mãe. Assim Ana compreende gradualmente o que se passou em sua família há 

20 anos. 

O filme, como dito antes, foi finalizado em 1975, data da morte do general 

Francisco Franco, líder de um dos regimes militares mais longos de toda a História. Alguns 

símbolos que aparecem no enredo fílmico remetem à moral franquista, tais como: a família, 

os bons costumes, a disciplina militar (todos apresentados pela leitura cinematográfica de 

forma a se considerar suas “fragilidades” e “incoerências”). Na análise cinematográfica 

perceberemos que a repressão externa da ditadura, presente na Madrid da época, também ecoa 

no cotidiano da família (local por excelência da construção do caráter e do patriotismo, 

segundo o regime franquista). Isso é percebido por elementos simbólicos como, por exemplo, 

o ambiente claustrofóbico da casa escura (onde as cenas são filmadas), pela metáfora da noite, 

pela insônia da criança, pelos silêncios dentro da casa, pelos sons da rua, pelo medo, pelas 

relações tensas e endurecidas, vividas principalmente entre a protagonista principal e a 

personagem, tia Paulina, interpretada pela atriz, Monica Randall.  

Sinais da ruína do regime franquista podem ser identificados, ou ao menos 

inferidos no jogo cinematográfico, percebido pela dicotomia entre o dia e a noite, o silêncio e 

o barulho, o claro e o escuro (propostos pela técnica de filmagem), a vida e a morte. Outros 

rastros podem ser vistos pela construção de ambientes fechados, da clausura, da melancolia, 
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da normatização severa de como se portar à mesa, das representações da morte e das 

assombrações do passado sobre o presente, vistas nas situações de abandono, mostradas em 

personagens e espaços como é o caso da presença da avó, interpretada pela atriz, Josefina 

Díaz, que ronda a maioria dos espaços da casa, de forma silenciada e impossibilitada de 

andar. Todavia, simbolicamente, é uma das personagens mais fortes de Cria Cuervos, uma 

vez que representa todo um passado de glória da sociedade espanhola, assim como representa 

também um passado de morte, de guerra e de violência ditatorial franquista, como veremos. 

Nessa direção, a pesquisa intentará mostrar outros elementos simbólicos que 

corroboram para uma análise desse tipo: a piscina vazia com grandes rachaduras e musgos 

envelhecidos pelo tempo e pela falta de cuidado, a jaula e a morte do animal de estimação de 

Ana, os pés de galinha expostos na geladeira (cuja cena é mostrada por mais de uma vez ao 

longo do filme na intenção de evidenciar o clima de morte ao qual o espectador está sendo 

inserido), o conjunto que forma o jardim da casa que mais parece um labirinto ou um portal 

que liga o passado ao presente, entre outros. 

Outra proposta dessa pesquisa é analisar o protagonismo infantil, pois cabe à 

personagem Ana guiar o espectador na história, a partir do ponto de vista de uma criança e do 

seu entendimento acerca das suas experiências de mundo. Todavia, a pesquisa pretende 

mostrar que as observações, interrogações e desejos da personagem Ana adulta, interpretada 

pela atriz, Geraldine Chaplin, a qual cabe a narrativa do filme, dialoga continuamente com a 

personagem Ana criança, na medida em que têm como base de seus medos, justamente, as 

memórias do tempo de criança. 

Uma leitura rasteira do filme permite ao espectador perceber que no labirinto das 

lembranças da mulher adulta, a criança acreditava ter cometido assassinatos e possuía desejos 

de eliminar pessoas de sua vida, às quais atribuía as responsabilidade pelos seus maiores 

traumas e medos. Nessa direção, perguntas como: “por que as memórias são tão fortes? 

[45:10] ou “qual é a função da morte numa visão lúdica? [1:24:16]”são pertinentes, mas, de 

difícil entendimento. Essa ideia está embasada numa discussão sobre a abordagem que Saura 

dá ao construir uma personagem infantil que desperta tantas perguntas complexas sobre a 

existência humana. Como exemplo dessa leitura, o enredo fílmico lança a todo tempo 

questionamentos, sobre a tristeza e o medo, o medo do desconhecido a respeito da vida de 

adulto, apresentado pela personagem criança, detentora de sentimentos fortes a respeito da 

morte, por acreditar, numa visão lúdica, que havia matado ao seu pai. 
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Ligado ao conceito de memória, Saura mostra uma perspectiva do Tempo em Cria 

Cuervos de forma bastante fluida e entrecortada. Como veremos, a estrutura do enredo fílmico 

coloca, simultaneamente, diferentes temporalidades, ora através dos diálogos, ora por meio 

das cenas que mostram o trânsito entre a personagem criança e a personagem adulta, 

apontando para uma fusão e uma separação ao mesmo tempo.  

A pesquisa fará um caminho tanto pelas memórias sociais espanholas, envolvendo 

os períodos de guerra, ditadura e transição, como os caminhos das memórias da personagem 

criança e da personagem adulta. Essa abordagem tentará dar conta do significado que 

podemos dar às recordações, ou mesmo, do acerto de contas que o presente procura fazer com 

o passado, mesmo sabendo que o passado não é mais possível de ser alcançado. Assim, o que 

restaria seria somente a força do passado que assombra o presente e o futuro. Essa ideia, como 

já vimos, está muito presente em Cria Cuervos, sobretudo, pela presença da personagem da 

avó e da casa, palco do cotidiano, de sete personagens femininas e uma personagem 

masculina (militar).  

Outro modo de ver o tratamento do tempo e da memória, no filme, é percebendo o 

lugar das personagens: a criança, interpretada pela atriz Ana Torrent, e a adulta, interpretada 

pela atriz, Geraldine Chaplin. Dessa maneira, Saura mostra um problema ligado ao duplo, à 

fusão do tempo e à confusão de identidades, podendo provocar a seguinte pergunta no 

espectador: o que haveria de uma personagem na outra? Procuraremos, durante a análise do 

filme, tocar nos pontos já elencados. Todavia, reconhecendo a riqueza de elementos da obra a 

ser analisada, assumimos nossa condição de meros espectadores, incapazes de esgotar 

qualquer leitura sobre um filme tão complexo e forte como é o caso de Cria Cuervos. 

Assumindo essa postura, entendemos que Carlos Saura constrói uma história no filme que 

pode ter diferentes chaves de leitura e interpretação. Por exemplo, veremos que uma dessas 

chaves de leitura defende que a casa, onde as cenas do filme são feitas, seria uma 

representação da “Espanha de Franco”. Assim, embora o nosso recorte temporal diga respeito 

ao período da Transição Democrática (1975-1982), para entendermos um pouco sobre “a 

Espanha de Franco” traçaremos um panorama geral, envolvendo, sobretudo, o conceito de 

memória, relacionado a um dos acontecimentos históricos mais traumáticos para a sociedade 

espanhola, a saber, a ditadura de Francisco Franco (1939-1975). Esse momento inicial, onde o 

regime franquista se consolidava é importante para a pesquisa porque é nele que Carlos Saura 

(1932-) e a sua família se inserem como atores políticos e se consolidam também como 

antifranquistas.  
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A amplitude de chaves de leituras de Cria Cuervos, assim como os vários temas e 

elementos apresentados pelo filme, talvez explique o porquê do filme ser considerado como a 

obra prima de Carlos Saura e ter sua relevância ainda hoje dentro da indústria cinematográfica 

espanhola. Nessa perspectiva, a pesquisa intentará mostrar de que forma Fraco tentou se 

apossar da indústria cinematográfica por meio dos documentários chamados No-Do, como já 

vimos. Isso parece revelar que há uma tentativa de Franco de adentrar a um espaço que era 

muito íntimo de Carlos Saura, a saber, o universo cinematográfico. Nesse sentido, podemos 

considerar que falar sobre o No-Do é mostrar que o espaço cinematográfico foi ao mesmo 

tempo um dos campos de luta de Franco, assim como foi para Carlos Saura.  Talvez essa 

perspectiva possa explicar a formação do contra discurso contundente de Saura que se 

apresenta como uma desconstrução das bases do regime de Franco.  

Veremos que as soluções anticensura, usadas por Saura e por Querejeta, produtor 

do filme, contra a pressão do regime da época, podem servir para repensarmos alguns 

acontecimentos do nosso tempo presente, isso se considerada a latente preocupação do retorno 

de regimes fascistas sobre as diversas culturas que formam a humanidade. Embora o filme 

tenha sido endereçado à sociedade espanhola da época da transição democrática, tentaremos 

mostrar que podemos ver nele uma das melhores aulas de História para entendermos aquele 

espaço e aquele tempo e talvez até pensar em problemas contemporâneos de ordem política e 

social. O nome do filme deriva de um dito popular espanhol que diz: “crie corvos e eles te 

arrancarão os olhos!” que talvez a cultura brasileira traduzisse como: você colherá aquilo que 

plantar! 

Cria Cuervos foi lançado na Espanha, dois meses antes da morte do ditador 

Francisco Franco, ocorrida no dia 20 de novembro de 1975, o lançamento do filme causou 

indignação aos integrantes da Força Armada espanhola que o avaliaram como uma afronta à 

“ordem moral franquista” daquela época. Segundo as análises do filósofo e crítico de cinema 

Sánchez Vidal, “a película se converteu numa produção com argumentos contundentes frente 

aos protestos de quem via nela uma ofensa às Forças Armadas” (SÁNCHEZ, 1988, p. 98) 
3
.  

Carlos Saura, em entrevista a Martin D‟Lugo, afirma que o filme foi lançado em 

um momento em que a Espanha vivia num processo de destruição do qual ele, Saura, 

“acreditava que surgiria algo politicamente novo” (D‟LUGO, 1991, p. 136). Todavia, quando 

                                                           
3
 ”Cria Cuervos se convertió a la película con argumentos muy contundentes frente a las protestas de quienes 

veian em ella una ofensa a las Fuerzas Armadas”. (SÁNCHEZ, 1988, p. 98).  
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perguntado sobre a afronta à moral dos franquistas, Saura nega que tenha pensando em 

qualquer tipo de ataque às bases ideológicas militares, à época do lançamento do filme.   

Em linhas gerais, veremos que o argumento principal do filme dialoga com o 

contexto político e social da Espanha da época: “o futuro de uma menina cujo pai morria de 

forma repentina, em pleno ato sexual com uma amante, depois de ter causado a destruição de 

sua própria família” (D‟LUGO, 1991, p. 137). Prosseguindo com a entrevista, D‟Lugo insiste 

no argumento de que a personagem do pai (nas palavras do pesquisador: “militar infiel à 

relação conjugal e familiar”, interpretada pelo ator argentino Hector Alterio) havia 

contrariado a muitos oficiais militares à época do lançamento do filme. A afronta aos oficiais, 

de acordo com D‟Lugo, teria levado lideranças militares como o vice-presidente do Governo, 

o general Santiago Díaz de Mendívil, a lançar uma nota dizendo que estava escaldado com a 

alegoria proposta pelo diretor do filme, alegoria essa que associava a figura da personagem do 

pai, da protagonista principal de Cria Cuervos, à figura do ditador Franco.  

Ainda sobre a indignação, que o filme causaria no meio militar, Sánchez escreve: 

“a retirada do filme por razões políticas seria inviável, pois suporia uma publicidade nacional 

e um escândalo dentro e fora das nossas fronteiras” (SÁNCHEZ, 1988, p. 98) 
4
. Ao fazer a 

crítica à recepção do filme, dentro do território espanhol, o autor compara a Espanha à ““Mãe-

loba” que alimentaria a monstruosidade dos “Lobos da religião, do Exército e da Ordem-

moral”” (SÁNCHEZ, 1988, p.78). O entendimento dessa comparação só será possível ao 

leitor depois de conhecer um pouco sobre o contexto sociopolítico espanhol da época, que 

apresentaremos mais adiante.  

Prosseguindo com a fala sobre o processo de recepção de Cria Cuervos, Sánchez 

nos informa que a Direção Geral de Cinematografia 
5
 defendeu o filme frente aos que o viam 

como uma ofensa às Forças Armadas. Percebe-se, por meio da análise de Sánchez que, 

naquela época, a censura, às imagens cinematográficas ainda exercia um controle muito 

rígido, o que dificultava o trabalho dos diretores e produtores na efetiva exibição dos filmes 

nas salas de cinema.  

Nota-se, através das análises de Sánchez e D‟Lugo, que os autores são acordes em 

dizer que a razão pela qual não houve a censura e a retirada do filme foi mesmo o momento 

político e social pelo qual passava o país. Segundo os autores, a proibição de exibição de 

                                                           
4
“La retirada de la película por razones políticas seria contra producente, pues supondria una publicidade 

nacional, y um escândalo dentro e fuera de nuestras fronteiras”.   

5
 Dirección General de Cinematografía.  
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filmes havia sido uma preocupação muito negativa tanto no interior da Espanha quanto no 

exterior europeu. Dessa forma, as novas práticas democráticas que o governo de Carlos Arias 

Navarro
6
 procurava alcançar buscavam, de alguma maneira, “lavar” a imagem de anos de 

tirania do regime franquista.   

A partir desse cenário, onde o impacto do lançamento de um filme é capaz de 

afetar as bases do Governo da época, pretendemos buscar as relações possíveis de serem 

estabelecidas entre o cinema e o contexto sociopolítico espanhol da época. Buscaremos 

revisitar o passado e as memórias franquistas, tendo como objetivo entender o processo de 

produção de Cria Cuervos, como um testemunho documental do seu tempo; e, a partir desse 

ponto, tentar entender quais foram os fatores que teriam provocado tamanha indignação dos 

membros das Forças Armadas à época de seu lançamento. 

Entendemos que o centro do debate, ao qual nos propomos nessa pesquisa, não 

está nas bases do regime franquista, contudo, avaliamos que sem entendermos algumas 

questões básicas, ligadas à ditadura franquista, não há como construirmos uma análise sólida a 

partir da fonte de pesquisa, associada ao contexto histórico e às intenções do diretor Carlos 

Saura, ao propor uma produção da envergadura de Cria Cuervos. Vejamos então como pensar 

um pouco aquele contexto. 

A sociedade espanhola passou por profundas mudanças políticas, econômicas, 

sociais e culturais, entre o final do regime Franquista (1939-1975) e o início da Transição 

Democracia (1975-1982) 
7
. No interior desse processo, assim como em todos os processos de 

transformação, pelos quais passaram as sociedades que viveram sob regimes ditatoriais, é 

possível observar que há uma extensa produção historiográfica que trata, entre outras coisas, 

                                                           
6
 Primeiro ministro da monarquia de Juan Carlos I, entre os anos de 1973 e 1976. 

7
 O marco temporal da transição, em sentido estrito, está compreendido entre a morte do general Franco (1975) e 

março de 1979, ano em que se celebra a primeira eleição geral com o regime democrático já instalado. A partir 

deste momento, dá-se início à etapa da busca pela consolidação democrática propriamente dita que levaria a 

Espanha à consolidação de uma das mais sólidas democracias da Europa.  Assumindo essa perpectiva, pode-se 

estabelecer que o início e o ápice desse processo estejam entre os anos de 1975 e 1978, ou seja, esse foi o 

momento de máxima mudança no qual se pensou as estruturas de um regime ditatorial e se propôs um 

constitucional por meio da elaboração e aprovação de duas leis centrais: a Lei para Reforma Política de 1975 e a 

Constituição de 1978. Contudo, há um grande debate acerca das delimitações temporais do período transicional. 

Alguns defendem que o processo ocorreu entre 1975 e 1978 (da morte de Franco à nova Constituição), outros 

acreditam que aconteceu entre 1975 e 1982 (com o marco final na eleição do PSOE - Partido Socialista Obreiro 

Espanhol). Além disso, existem aqueles que defendem que o processo de transição ainda não terminou, pois 

existem resquícios do passado franquista na sociedade espanhola até o tempo presente. Sobre esse assunto ver: 

BLAS, 1989, p. 34; TUSELL, 2001. P. 76; POWELL, 2002, p. 56. 
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de questões sócio-políticas e culturais
 8

, formando assim, o que é denominado pelo teórico 

alemão John Rüsen de cultura histórica
9
.   

Dessa maneira, percebe-se que o conhecimento histórico
10

, produzido sobre a 

humanidade, pode ser difundido e tematizado de diversas formas, como nos têm mostrado os 

estudos relacionados à Didática da História
11

, produzidos ao longo da última década no 

Brasil. 

                                                           
8
 TUSELL, 2001, p. 76-90; POWELL, 2002, p. 56-71, entre outros. 

9
 A cultura histórica pode envolver a história como ciência, elaborada pelos historiadores, mas ultrapassa esse 

limite e se ocupa de elementos que estão dispersos na vida social. O que dizemos ou comemoramos; o que 

escrevemos e lemos nos jornais, por exemplo, ou o que transformamos em monumento, o que produzimos como 

os mais diversos tipos de arte; o que selecionamos para lembrar ou esquecer, tudo isso constitue uma cultura 

histórica, um pensar coletivo sobre o passado. Contudo, para Rüsen, “pero no toda la memoria es 

específicamente histórica; de no ser así, toda actividad mental humana que se refiriese a algo pasado, sería 

parte de la cultura histórica. Si así fuera, esta categoría experimentaría una enorme ampliación, poco 

conveniente, a todas las áreas de la experiencia humana. La rememoración histórica (o memoria histórica) por 

tanto, debe ser entendida de manera más específica como una operación mental referida al propio sujeto 

recordante en la forma de una actualización o representación de su propio pasado (RÜSEN, 1994, p. 6). Rüsen 

percebe a cultura histórica em três dimensões: a cognitiva que manifesta o conhecimento e a aprendizagem das 

experiências temporais; a política que revela as relações de poder envolvendo o conhecimento do passado; e a 

estética que, com experiência temporal, qualifica-se e dá forma às obras de apreço visual e sensorial (abrange as 

obras de Arte e, portanto, o cinema). Contudo, o autor esclarece que ao tematizar o tempo, a estética mostra uma 

tensão com as dimensões política e cognitiva: “En la dimensión estética de la cultura histórica, los recuerdos 

históricos aparecen ante todo en forma de creaciones artísticas, como por ejemplo novelas y dramas históricos. 

Parece como si tales creaciones no fueran realmente históricas, como si la dimensión estética fuera por tanto 

básicamente ajena a la historia. El carácter histórico de tales obras de arte, su recurso a un pasado que 

también se tematiza o podría tematizarse en la historiografía, se encuentra en una relación tensa con su 

carácter artístico, con su dignidad específicamente estética. La construcción de sentido y significado que se 

realiza aquí, parece estar tan lejos de una memoria histórica verdadera como la ficción literaria o plástica (o 

también musical) se alejan de la experiencia, que la construcción disimula, con las fuerzas de la imaginación, y 

tiene que anular su importancia como factor condicionante de la praxis de la vida, para poder apurar el 

potencial de sentido de la ficcionalidad artística [...] Creo que es especialmente engañoso hablar de ficciones 

cuando nos referimos a esta transformación imaginativa de las 'ocupaciones' del pasado en 'historia' para el 

presente. Porque eso le da al acto rememorativo de la conciencia histórica la falsa apariencia de irrealización, 

exactamente allí donde opera con las fuerzas vitales de la contemplación sensitiva. La fuerza imaginativa de la 

conciencia histórica no aleja de la experiencia histórica, sino que, interpretándola, conduce a ella (RÜSEN, 

1994, p. 13-21). 

10
 Para Rüsen, o conheciemnto histórico tem que ter ligação com a vida cotiana prática: “A didática da história 

analisa agora todas as formas do raciocínio e conhecimento histórico na vida cotidiana, prática. Isso inclui o 

papel da história na opinião pública e as representações nos meios de comunicação de massa; ela considera as 

possibilidades e limites das representações históricas visuais em museus e explora diversos campos [...] 

(RÜSEN, 2006, p. 12). 

11
 O teórico alemão Jörn Rüsen define a Didática da História a partir de quatro temas: o primeiro seria a 

metodologia do ensino na sala de aula, especialmente devido à necessidade de superação do distanciamento entre 

o ensino e os alunos; o segundo a investigação da função do acontecimento e da explicação histórica na vida 

pública, no qual se inserem todas as formas de representação da experiência histórica, entre as quais se insere o 

cinema; o terceiro se trata do estabelecimento da finalidade da Educação Histórica, ou do que se espera que o 

conhecimento histórico mobilize; e o quarto, a investigação da natureza, da função e da importância da 

consciência histórica, a partir da qual se entende que há conexões temporais e essenciais entre o passado, o 

presente e o futuro que, num conjunto coerente de operações mentais, definem o pensamento histórico e sua 

função na cultura humana (RÜSEN, 2010). 
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Nesse sentido, a proposta dessa pesquisa é perceber a forma e o conteúdo que o 

cineasta espanhol Carlos Saura usa para falar de problemas de ordem política, social e 

cultural, inseridos no contexto da Transição Democrática Espanhola (1975-1982), por meio da 

narrativa fílmica da película intitulada, Cria Cuervos (1975). 

Em linhas gerais, Cria Cuervos é um longa-metragem, considerado histórico 
12

, 

produzido na Espanha, em um cenário formado por diferentes interesses das esferas sócio-

políticas que, naquele momento, travavam fortes embates sobre a continuidade ou a ruptura 

com o regime Franquista. Em meio às discussões ligadas aos problemas transicionais, 

somavam-se as discussões a respeito das memórias de um passado que permaneciam desde a 

Guerra Civil (1936-1939), acumulando, desse modo, traumas psicológicos que culminaram no 

estabelecimento de um pacto civil-militar, chamado por alguns historiadores de “pacto del 

olvido” 
13

. Grosso modo, o pacto propunha o “esquecimento” das memórias de uma parte da 

sociedade que foi morta e/ou violentada em decorrência da guerra civil militar e da ditadura 

Franquista.  

Sabe-se que parte da sociedade encontrou grandes dificuldades para ressignificar 

o passado traumático. Nesse passo, a pesquisa busca, por meio do cinema, trazer à tona 

algumas das memórias que foram silenciadas através da repressão imposta pela ditadura de 

Franco. Nossa intenção é refletir sobre a narrativa histórica, apreendida por meio da 

cinematografia, quando consideradas as possibilidades de análise e aproximação com o 

campo historiográfico, bem como mostrar que, nessa perspectiva, ela dialoga e entra na 

composição da cultura histórica espanhola. 

Considerando essa abordagem, o cinema pode ser visto como produtor de um tipo 

de conhecimento histórico socialmente partilhado, engendrando assim a idéia de que o filme, 

dependendo do olhar do analista, pode ajudar a resgatar algumas memórias, ao se considerar, 

por exemplo, as formas pelas quais o cineasta se apropria do passado, por meio do discurso 

                                                           
12

 Grosso modo, os filmes históricos são aqueles que possuem enredos inspirados em fatos e momentos da 

História e podem ser considerados documentos em dois sentidos: primários no que concerne à análise do 

momento em que foram produzidos e secundários, quando se analisa suas representações sobre o passado 

restituído em sua narrativa. Contudo, essa diferenciação entre o tipo de documento acaba sendo diluída ao se 

levar em conta que, como afirma a historiadora Cristiane Nova, “qualquer representação do passado existente no 

filme está intimamente relacionada com o período em que este foi produzido. [...] a escolha de um tema histórico 

e a forma como ele é representado em uma película são sempre ditadas por influências do passado” (NOVA, 

2008, p. 13). Assim, seria correto considerar que produções cinematográficas cumprem um papel fundamental na 

propagação do debate sobre o passado encenado. 

13
 Proposto pelas novas elites política, herdeiras das que tinham lutado 40 anos antes, a proposta era deixar o 

passado para trás, abandonar antigas paixões e começar do zero, em um exercício de amnésia coletiva que ficaria 

conhecido como Pacto del Olvido. Sobre esse assunto ver: (SALVADÓ, 2008. p. 249).  
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cinematográfico. A importância da presente pesquisa reside ainda na observação dos diálogos 

entre a narrativa histórica e memorialística, deixando entrever os limites, os usos e os abusos 

das leituras sobre o passado, contidas na Arte, na História e na Memória, sobretudo, quando 

consideramos as dificuldades em ressignificar os traumas do passado.  

Nessa direção, a pesquisa procurará também refletir sobre como esse passado tem 

sido apropriado por um dos mais importantes cineastas espanhóis, constituindo-se como ponto 

de referência na luta pela memoração e pela formulação de interpretações que mobilizam a 

consciência histórica de uma parcela da sociedade espanhola, dando forma à (re) construção 

do passado, apresentada para o “grande público” de cinema como “verdade”, ao se considerar, 

por exemplo, o seu “efeito do real” 
14

.  

A escolha desse tipo de fonte histórica, ligada aos estudos do cinema, deve-se 

tanto à riqueza de elementos presentes no interior da narrativa fílmica, ao apresentar aspectos 

sociais do momento de sua produção, quanto às pretensões políticas e sociais dos produtores 

que, em certa medida, irá dialogar com as expectativas dos receptores.  

Nesse caminho, é válido considerar os estudos do crítico de cinema Robert Stam, 

a respeito do lingüista Mikhail Bakhtin, ao afirmar que:  

...as representações artísticas são ao mesmo tempo sociais, precisamente 

porque os discursos que a arte representa são eles próprios sociais e 

históricos. Para Bakhtin, a arte é inegavelmente social não porque representa 

o real, mas porque constitui uma “enunciação” situada historicamente – uma 

rede de signos endereçados por um sujeito ou sujeitos constituídos 

historicamente para outros sujeitos constituídos socialmente, todos imersos 

nas circunstâncias históricas e nas contingências sociais. A questão, 

portanto, não é a fidelidade a uma verdade ou realidade preexistente, mas a 

orquestração de discursos ideológicos e perspectivas coletivas. Se em um 

determinado nível um filme se constitui através de uma prática mimética, ele 

também é discurso, um ato de interlocução contextualizada entre produtores 

e receptores socialmente situados. Não basta dizer que a arte implica 

construção. Temos que perguntar: construção para quem? E em conjunção 

com quais ideologias e discursos? Dessa perspectiva, a arte é uma 

representação não tanto em um sentido mimético, mas político, uma 

delegação de vozes (STAM, 2006, p. 264-265). 

Para Stam, “o discurso artístico constitui uma versão mediada de um mundo 

socio-ideológico que já é texto e discurso” (STAM, 2006, p. 264). A ideia de discurso, 

                                                           
14

 O “efeito de real” ou de “realidade”, segundo Aumont, “visa marcar o vínculo essencial que une dois 

fenômenos ligados à noção de representação: a analogia, por um lado, a crença do espectador, por outro” 

(AUMONT, 2006, p. 920. Em resumo, esse efeito faz com que o espectador induza um “juizo de existência” 

sobre as figuras da representação e lhes confira um referente no real, ou seja, o espectador não acredita que o que 

ele vê seja o próprio real, mas sim que o que ele vê existiu no real em algum tempo e espaço.  
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presente no trecho acima, trata-se também do diálogo que é estabelecido entre produtores e 

receptores, onde o produtor e o receptor são, igualmente, vozes ativas
15

, capazes de responder 

aos estímulos provocados pela Arte. Essa ideia parece dialogar com as considerações do 

cientista social Daniel Dayan a respeito do problema da recepção que envolve igualmente 

produtores e receptores. De acordo com o autor: 

Os estudos de recepção remetem a uma imagem ativa do espectador. O 

espectador não pode somente retirar do texto satisfações incompreendidas 

pelo analista, mas pode também resistir à pressão ideológica exercida pelo 

texto, rejeitar ou subverter as significações que o texto lhe propõe. A latitude 

interpretativa deixada para o espectador está ligada à relativa polissemia dos 

textos difundidos, polissemia que os torna dificilmente redutíveis à simples 

presença de uma mensagem [...]. Passamos assim de um receptor passivo e 

mudo a um receptor não somente ativo, mas fortemente socializado. A 

recepção se constrói num contexto caracterizado pela existência de 

comunidades de interpretação. Através do funcionamento destas 

comunidades, a inscrição social dos espectadores resulta determinante. Ela 

se traduz pela existência de recursos culturais partilhados cuja natureza 

determinará a da leitura [...]. A recepção é o momento onde as significações 

de um texto são constituídas pelos membros de um público. São estas 

significações, e não as do texto em si, e ainda menos as intenções dos 

autores, que servem de ponto de partida para as cadeias causais conduzindo 

às diferentes espécies de efeitos atribuídos à televisão. O que pode ser 

dotado de efeitos, não é o texto concebido, ou o texto produzido, ou o texto 

difundido, mas o texto efetivamente recebido. (DAYAN, 2009, p. 65-66). 

As contribuições de Stam e Dayan parecem ser fundamentais para a reflexão, uma 

vez que apresentam ideias como: a questão do significado dos filmes não estar totalmente 

realizado na própria obra, mas depender de uma relação com o espectador para se completar, 

                                                           
15

 Parece não haver registro de que Bakhtin tenha escrito alguma coisa relacionada ao cinema, todavia, Robert 

Stam se utiliza dos estudos do filósofo da linguagem e aplica os conceitos formulados por Bakhtin para estudar o 

cinema. O trecho em questão faz referência ao capítulo intitulado, Gêneros do Discurso, que está no livro 

intitulado, A Estética da Criação Verbal (p. 162-306). Nessa perspectiva, a estética verbal é um dos pontos mais 

importantes para Bakhtin, uma vez que é por meio dela que a comunicação acontece. Stam afirma que, para 

Bakhtin, todos os campos das atividades humanas estão ligados ao uso da linguagem. A comunicação para 

Bakhtin se dá por meio de enunciados, ou seja, a forma como esses campos são manifestos durante a 

comunicação. Essas formas de comunicação das atividades humanas, para Bakhtin, poderão acontecer, por 

exemplo, no campo jurídico, político ou nas falas relacionadas ao cotidiano familiar (cartas, comandos militares, 

discurso político, ordens jurídicas...).  A única coisa diferente entre esses tipos de discurso seria o padrão de 

expressão, segundo Bakhtin. Dentro dessas formas, percebemos que, para Bakhtin, não há diferenciação entre as 

formas orais e as escritas, dentro dos gêneros do discurso. Num primeiro momento, por meio do que o autor 

chamará de “heterogeneidade do discurso” (padrão de expressão), exclusivos da forma escrita da língua, 

percebe-se que o receptor era simplesmente passivo no processo de comunicação. Depois se dá ênfase à relação 

da natureza verbal e a influência do ouvinte no processo de comunicação (enunciado).  Ou seja, num primeiro 

momento o ouvinte era considerado um sujeito passivo (simplesmente recebia a informação e o processo 

acabava ali). Por outro lado, Bakhtin diz que é o receptor que faz a língua ser interativa. Portanto, o receptor é 

fundamental no processo de comunicação, uma vez que a língua se constitui através do “outro” e não somente 

através de quem propõe o discurso, o interlocutor. Em resumo, para Bakhtin, o processo de comunicação só se 

conclui a partir do momento em que o interlocutor termina a sua fala e o receptor é capaz de entender e dar uma 

resposta ao enunciado do interlocutor.    
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e ainda tal significação necessitar de um trabalho empírico para ser percebida. Também é 

importante absorver a ideia do espectador ativo, que pode resistir às pressões ideológicas, 

rejeitando ou subvertendo significações propostas pelo texto (nesse caso, o texto fílmico). 

Dayan chama a atenção para os fatores de significação atribuídos pelos espectadores que 

dependem dos chamados recursos culturais. Nesse sentido, a relação proposta por Rüsen entre 

consciência e cultura histórica é fundamental, por isso, essa ideia será retomada quando do 

momento da análise do filme. 

Posto isso, a pesquisa pretende estudar os vários elementos que compõem a 

cultura histórica espanhola na intenção de mostrar de que forma Carlos Saura interpretou e 

deu voz a uma parcela da sociedade que foi silenciada durante o regime de Franco (1939-

1975) e o período transicional (1975-1982). A pesquisa tomará o filme Cria Cuervos como 

discurso na intenção de estabelecer, no interior da narrativa fílmica, uma divisão metafórica 

entre o regime franquista e o processo transicional.  Assim, trata-se de mostrar que o filme, 

por meio dos elementos que constituem a sua narrativa, contribui para a reconstituição 

daquele momento histórico de forma a justificar a sua utilização como fonte histórica.  

De acordo com Marc Ferro, “todos os filmes se relacionam com o conhecimento 

histórico, pois fazem parte de uma sociedade, participam da cultura e possuem dimensões 

temporais específicas” (FERRO, 1992, p.20). Para o autor, as obras cinematográficas possuem 

como característica principal o fato de terem sido produzidas numa época específica e 

poderem servir como fonte para o estudo de sua época de produção.  

Reafirmando essa ideia, Rosenstone traz questões que parecem ser importantes 

para essa reflexão: “o cinema pode ser uma via legítima para reconstruir o passado; não se 

devem propor críticas, mas avaliar as possibilidades dos “filmes-históricos”; é necessário 

redefinir o conceito de história que privilegia somente o texto escrito; é importante pensar no 

cinema como um mecanismo de reconstrução da história” (ROSENSTONE, 1997, p. 38). No 

bojo dessas considerações, Rosenstone desqualifica os trabalhos preocupados em avaliar os 

“filmes-históricos” a partir da comparação com a historiografia escrita, uma vez que tais 

estudos seriam limitadores da compreensão das formas de expressão do conhecimento 

histórico.  

Contudo, apesar de acreditar nas possibilidades da linguagem audiovisual, como 

uma forma válida de expressão histórica, Rosenstone apresenta uma séria restrição ao que ele 

chama de “dramas históricos”. Nesse caso, ele se refere às produções que constroem roteiros 

baseados em dramas pessoais, intrigas e conflitos muitas vezes criados para gerar emoção e 
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cativar o público, mas que não tratam de problemáticas que ele considera especificamente 

históricas. As considerações do teórico serão fundamentais para as reflexões acerca de Cria 

Cuervos, uma vez que elas dialogam (talvez em sentido oposto em relação ao que tange a 

parte histórica, mas concomitante quando tratam do caráter dramático) com as proposições de 

Carlos Saura, ao construir o filme com o objetivo de transmitir emoção e entretenimento, mas, 

sobretudo, tratar também da problemática histórica. Acreditamos que essa proposta será mais 

bem entendida quando formos analisar a “fragilidade” da personagem criança diante da 

“força” da repressão do regime de Franco.  

Tendo esses objetivos como orientação, no primeiro capítulo apresentaremos um 

resumo do contexto histórico do regime ditatorial franquista e do processo transicional. A 

justificativa para se falar também do franquismo e não somente do contexto transicional, onde 

está inserido o processo de produção do filme, baseia-se no fato de que tanto Carlos Saura 

quanto o filme Cria Cuervos estão intimamente ligados às memórias dos tempos de guerra e 

de ditadura franquista.  Reiteramos que essa estrutura se faz importante uma vez que o 

contexto da guerra, do franquismo e da transição parecem se confundir com a vida do cineasta 

e, consequentemente, com a produção do filme.   

No segundo capítulo, analisaremos o contexto transicional espanhol, tendo como 

foco o cinema e as discussões sobre o conceito de memória, e apresentaremos uma breve 

análise da construção do órgão oficial cinematográfico chamado No-Do, cujas produções 

serviram à propaganda dos ideais e princípios legitimadores do discurso franquista. O sentido 

dessa breve apresentação do No-Do está fundamentado na ideia de que os usos e os abusos 

das técnicas midiáticas, ligadas ao regime franquista, serviram indiretamente de base para que 

Carlos Saura construísse um contra discurso que pudesse dar conta de explicar a formação do 

discurso oficial franquista. Isso não estará explícito no texto, todavia, o leitor perceberá as 

implicações dessa relação no momento da análise de Cria Cuervos e de suas relações com os 

aspectos sociais e políticos discutidos por Saura ao longo do enredo fílmico. 

Em seguida, procuremos refletir um pouco sobre a forma usada pelo franquismo 

para articular uma política protecionista que acabou por se inserir no setor cinematográfico 

através das produções ficcionais. Por fim, estudaremos as produções fílmicas que 

paulatinamente foram modificando suas formas referenciais da Guerra Civil e do franquismo, 

até chegarem a contestar a visão oficial sobre o passado (momento em que Cria Cuervos é 

produzido).    
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Enfim, no terceiro capítulo, trataremos das biografias de Carlos Saura e de Elias 

Querejeta e da análise fílmica de Cria Cuervos. A proposta é falar um pouco das ligações de 

Saura com os diferentes tipos de arte (música, fotografia, cinema, pintura, dança, teatro, 

literatura) que envolvem os seus trabalhos como cineasta, escritor, roteirista e fotógrafo. Da 

mesma forma, apresentar o produtor Elias Querejeta e dizer da sua importância para o cenário 

político e social da Espanha daquela época. Em seguida, a ideia é analisar a crítica externa do 

filme, buscando nos elementos extra fílmicos, a motivação pessoal do diretor quanto à 

realização da obra, o impacto receptivo da obra pelo público da época e a inquietação que o 

conjunto da obra provocou às Forças Armadas, ao Estado Espanhol e à sociedade em geral.   

Num segundo momento, a intenção é pensar um pouco a respeito dos elementos 

intra fílmicos, ou seja, a caracterização dos personagens, das cenas, das sequências, dos 

diálogos, das questões ligadas ao discurso de gênero, de sexualidade, de religião e de morte, 

assim como de outros elementos estéticos que possam apontar para uma narrativa que se 

apropria do passado recente espanhol, envolvendo a posição política e social de Carlos Saura 

e de Elias Querejeta, o regime ditatorial de Franco e o processo político transicional espanhol.  
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CAPÍTULO I 

A EXPERIÊNCIA NO TEMPO: O REGIME FRANQUISTA (1939-1975) E A 

TRANSIÇÃO DEMOCRÁTICA ESPANHOLA (1975-1982) 

 

 

No dia 23 de fevereiro de 1981 o periódico El País
16

 noticiava que:  

Um agente renegado da Guarda Civil, o tenente-coronel Antonio Tejero, 

invadiu as Cortes com um grupo armado de seguidores e anunciou um golpe 

de Estado para assumir o governo
17

 (El País, Madrid, 24 de fevereiro de 

1981, pg. 3-4). 

A reportagem do periódico El País documenta uma das últimas tentativas, por 

parte da chamada “linha dura” 
18

 do exército espanhol, de reaver o regime autoritário 

franquista, em detrimento à nova proposta democrática, ordenada por lideranças civis 
19

. O 

texto jornalístico explica que a maioria dos deputados da Câmara nas Cortes buscou abrigo, 

pois os invasores deram tiros no teto e exigiram que todos se rendessem. Adolfo Suaréz 
20

, 

                                                           
16

 Jornal de esquerda associado ao Partido Socialista, fundado em 1976.  

17
 “Un agente renegado de la Guarda Civil, el teniente coronel Antonio Tejero, invadido en las Cortes con una 

banda armada de seguidores y anunció un golpe de Estado para hacerse cargo del gobierno”. 

18
 Logo após a morte de Franco foi criada uma nova vice-presidência da defesa, a primeira de três vice-

presidências, para a qual foi nomeado um general da linha dura. Vários oficiais tinham assento nas Cortes e os 

generais de topo participavam no Conselho do Reino com vastos poderes de nomeação, no Conselho Nacional 

do Movimento e em governos regionais. Os militares também controlavam os serviços de informações centrais e 

as estruturas de defesa ao mais alto nível. Evidentemente que todos estes fatores geravam grande ansiedade em 

relação às possibilidades de iniciar uma transição democrática com sucesso. O processo girava em torno de 

grandes tensões. Segundo as palavras do primeiro ministro de exército sobre o período transicional: “embora 

oficialmente estejamos em paz, a verdade é que nos encontramos imersos numa guerra que não se combate nem 

se vence com armas clássicas, mas com os recursos espirituais e as armas morais... Estou a falar da guerra 

subversiva, da primeira fase da guerra revolucionária, que visa enfraquecer a nossa moral e destruir os nossos 

ideais nacionais e o princípio da autoridade, de modo a preparar o seu assalto ao poder, e cujas armas são: 

propaganda, drogas, pornografia e terrorismo, entre outras” (POWELL, 1991, p. 59). 

19
 A reforma política permitiu a continuidade das elites e a mudança de regime através de um processo peculiar 

que passou de “de la ley a la ley, por la ley” (da lei para a lei, pela lei), inaugurando o conhecido processo da 

reforma pactada/ruptura pactada. Os reformadores civis (elites) monopolizaram, em certa medida, a agenda de 

transição. Com isso, conseguiram apresentar aos militares uma sequencia de opções que não deixava qualquer 

alternativa a não ser a aquiescência transicional. Os militares estavam fora do grupo responsável pela definição 

da agenda. Assim, só podiam emitir reações tardias às iniciativas reformistas, promovidas pelas elites 

democratizadoras civis. O controle da agenda das reformas, por essas elites, ajudou a evitar ações militares mais 

vigorosas contra a democratização do que as que efetivamente ocorreram. Isso foi possível porque os militares 

ainda acreditavam que as mudanças e as ações dos políticos se manteriam dentro de limites tacitamente 

partilhados por uma elite sucessora com antecedentes franquistas idênticos. Sobre esse assunto ver: (POWELL, 

1991, p. 75); (AGÜERO, 2000, p 49-69). 

20
 Suárez foi uma importante liderança dentro do processo reformista tansicional, pois, conseguiu manter a 

iniciativa, pedindo o apoio público para a sequência de eleições e referendos que acabaram por afirmar e 

legitimar a reforma, as novas Cortes totalmente eleitas e uma nova Constituição democrática. 
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que havia assumido a posição de primeiro ministro de Carlos Arias Navarro, na casa de 

Bourbon, por influência do rei Juan Carlos 
21

, permaneceu, segundo o periódico, de forma 

desafiadora em seu assento na primeira fila. Ao seu lado, o deputado comunista Santiago 

Carrillo, também continuou sentado em sua cadeira e acendeu um cigarro. Porém, o desafio 

mais dramático foi o do general Manuel Gutiérrez Mellado, vice-presidente do governo com 

70 anos de idade e que, apesar de servir ao regime de Franco ao longo de muitas décadas, 

durante o processo transicional, havia transformado o Exército espanhol em uma força 

“moderna e democrática”, segundo a reportagem. O texto afirma que Mellado, apoiando-se 

em sua patente militar superior, ordenou aos invasores que largassem as armas, porém, eles 

tentaram tirá-lo de cena.  

A reportagem foi baseada nas imagens das câmeras, dispostas nas salas das 

Cortes. Segundo o texto, tudo foi transmitido, automaticamente, via rede de televisão e o 

público assistiu às seqüências das imagens até o momento em que os invasores cancelaram a 

transmissão. Por fim, a reportagem mostrou que, durante algumas horas, os invasores 

mantiveram as Cortes e “a democracia espanhola” como reféns e, só se renderam diante de 

um “pedido” do rei, Juan Carlos. Esse golpe à democracia espanhola ficou conhecido como 

“23-F” 
22

 e ocorreu durante o processo de votação que elegeu Leopoldo Calvo Sotelo, para 

ocupar o cargo de presidente do governo no Congresso dos Deputados, na Casa de Bourbon. 

Relatos como esse parece fazer parte do imaginário espanhol, assim como aqueles 

que procuram transmitir as memórias da Guerra Civil espanhola ou as lembranças do regime 

ditatorial de Franco às novas gerações que não experienciaram nenhum desses processos 

históricos.  Nossa intenção a partir daqui é pensar um pouco sobre o processo histórico pelo 

qual passou a Espanha entre o período de guerra, ditadura e transição democrática que 
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 Juan Carlos foi o rei da Espanha entre 1975 e 2014, escolhido por Franco antes de sua morte. Isso lhe confiava 

a proteção da legalidade franquista e os militares não viam razão para ignorar o pedido póstumo de Franco. 

Segundo Ramon Aragon, a intenção era tornar extensiva ao futuro Rei de Espanha, Don Juan Carlos de Borbón, 

a mesma dedicação, lealdade e apoio permanentes com que serviam a Franco. Além disso, os governos 

nomeados por Juan Carlos promoveram reformas baseadas nos mecanismos existentes no seio da própria 

legalidade franquista para passar “da lei para a lei”, cobrindo a transformação do franquismo com um véu de 

legitimidade conferido pelo próprio franquismo. Por debaixo deste véu os militares sentiam que podiam tolerar 

as reformas sem trair o seu compromisso para com a legalidade e os princípios franquistas. Sobre esse assunto 

ver: E. Ramón Arango, The Spanish Political System: Franco‟s Legacy (Boulder Co.: Westview Press, 1978), p. 

246. 

22
 O golpe de estado recebe esse nome em virtude da data do seu acontecimento, 23 de fevereiro. O assalto 

ocorreu durante a votação para a presidência do governo que elegeu Leopoldo Calvo Sotelo para o cargo.  
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parecem, como o golpe “23F”, colocar as experiências do passado sempre presente aos olhos 

de quem não vivenciaram os conflitos. 

 

1.1 A guerra das “duas espanhas”: uma simplificação enganosa 

Uma guerra civil não é guerra. O inimigo 

está dentro. Luta-se quase contra si mesmo 

Antoine de Saint-Exupéry 

A Guerra Civil Espanhola “foi muitas vezes retratada como um choque entre 

esquerda e direita” (BEEVOR, 2012, p. 25). Todavia, essa análise, trata-se de uma 

simplificação enganosa, uma vez que “surgiram dois outros eixos de conflito: o centralismo 

estatal contra a independência regional e o autoritarismo contra a liberdade do indivíduo” 

(BEEVOR, 2012, p. 25). Para o historiador britânico, Antony Beevor, os acontecimentos 

concretos da guerra, como as atrocidades cometidas e os detalhes da repressão, que a ela se 

seguiu, estão hoje postos por questionamentos sérios graças ao trabalho imenso de muitos 

historiadores espanhóis em arquivos locais e cemitérios.  

Para o autor, a maior parte dos detalhes militares, inclusive as brigas entre 

comandantes do exército, também ficou mais clara com a abertura, na última década, dos 

arquivos, antes secretos, da Rússia. A partir daí, talvez com mais ênfase, milhares de artigos, 

dissertações, romances, documentários e filmes, inspirados no conflito, testemunharam o 

impacto duradouro de um dos acontecimentos mais importantes do século XX, a Guerra Civil 

Espanhola. 

De acordo com o historiador Francisco Romero em A Guerra Civil Espanhola:  

Em fevereiro de 1936 uma coligação de socialistas, de republicanos e outros 

partidos de esquerda, ganharam as eleições gerais e propuseram reformas 

democráticas. Os latifundiários, os industriais, a Igreja e as forças armadas 

temiam o poder da classe operária [...] em 18 de julho aconteceu uma 

insurreição militar, liderada pelo fascista General Franco contra o governo 

democraticamente eleito [...] Os que apoiavam o governo formaram as 

chamadas milícias para a defesa [...] organizados por sindicatos e partidos 

políticos foram à luta pelos seus direitos democráticos contra os fascistas. 

[...] Em 26 de janeiro de 1938, Barcelona foi conquistada por Franco. Teve 

início o êxodo de todas as cidades e aldeias ao longo da costa. Mulheres, 

crianças, homens, animais lutando pelas estradas, por campos congelados, na 

implacável neve das montanhas. Aviões sem piedade sobrevoavam, um 

Exército sedento de sangue pressionava a retaguarda, e um pequeno grupo 

de soldados controlava seu avanço, fazia-o recuar inexoravelmente e ainda 

combatia o inimigo. Pobres com suas trouxas e afortunados em carros 
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sobrecarregados abriam caminho por auto-estradas estreitas, e na fronteira da 

França uma fila interminável de exaustos fugitivos esperava para ser 

admitida numa área de segurança. (SALVADÓ, 2008, p.45 -207).    

Grosso modo, a primeira parte do trecho acima traz uma ideia geral sobre o golpe 

militar, realizado pelas tropas do General Franco ao governo republicano, democraticamente 

eleito de Manuel Azaña
23

, conhecido na História como o governo das propostas de paz, do 

período da Segunda República (1931-1936). A segunda parte retrata a crueldade da retirada 

republicana através dos Pireneus, momento em que a vitória nacionalista estava para se 

concretizar, uma vez que ela se deu em março de 1939 
24

.  

Segundo Salvadó, “para todos aqueles que lutaram pela República, o dia 1° de 

abril de 1939 
25

 significou o início de uma longa e terrível jornada e para os milhões de 

espanhóis que fugiram para o exílio, era o começo de uma longa diáspora” (SALVADÓ, 

2008, p. 244). O autor escreve sobre o processo que envolveu os três anos de Guerra Civil e 

deu início uma ditadura que durou cerca de 36 anos.  

Vejamos o que levou a Espanha a enfrentar um período ditatorial tão longo. De 

acordo com o historiador Javier Tusell:  

Na minha opinião, a manutenção do general Franco no poder não foi 

primeiramente devido  à inoperância das forças da oposição, nem ao apoio 

da Igreja, nem à aceitação passiva da maior parte dos espanhóis. Todos esses 

elementos, sem duvida, deram-se por algo mais decisivo. Em última 

instância, Franco perdurou porque em um setor importante da sociedade 

espanhola se mantinha as recordações da guerra civil (TUSELL, 1979, p. 

15). Tradução livre. 
26
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 Manuel Azaña foi o último presidente efetivo da Segunda República. Em seu governo foram propostas 

reformas democráticas que valorizavam a educação, o lazer e a saúde, principalmente dos camponeses. A sua 

proposta de paz para a sociedade espanhola (ou parte dela) faz parte das memórias de muitos que experienciaram 

as medidas de seu governo, assim como estão presentes na memória das novas gerações através dos relatos 

memorialísticos dos mais velhos. 

24
 Segundo Salvadó, “em 26 de março, os nacionalistas retomaram a ofensiva quase sem oposição. Tropas 

republicanas desertaram em massa, enquanto muitos outros escaparam em direção ao litoral, em uma tentativa 

final – e, na maioria dos casos, inútil – de fugir para o exterior. Quando a capital foi ocupada dois dias depois, 

Ciano observou que o fascismo conseguiu sua vitória mais formidável até o momento. Em 1° de abril de 1939, o 

caudillo anunciou o fim da guerra: “Hoje, com o Exército Vermelho prisioneiro e desarmado, nossas tropas 

vitoriosas alcançaram seus objetivos militares finais. A guerra acabou”, vangloriou-se ele (SALVADÓ, 2008, p. 

237).  

25
 Nessa data Franco assina um documento pondo fim à guerra e dando início a instalação do regime ditatorial 

franquista.  

26
 “En mi opinión, el mantenimiento del general Franco en el poder no fue primariamente debido a la 

inoperancia de las fuerzas de la oposición, ni al apoyo de la Iglesia, ni a la aceptación pasiva de La mayor 

parte de los españoles. Todos estos elementos, indudablemente, se dieron, pero hubo uno más decisivo. En 

última instancia, Franco perduró porque en un sector importante de la sociedad española se mantenía el 

recuerdo de la guerra civil.” 
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A explicação de Tusell, cuja citação foi extraída de um livro publicado em 1979
27

, 

ano em que a Espanha ainda encontrava-se em meio aos debates mais calorosos acerca dos 

rumos que o país tomava, durante a Transição Democrática, parece ser reveladora ao apontar 

um elemento chave na constituição do regime franquista: a permanência da memória da 

Guerra Civil como discurso de coesão e legitimação. Nessa direção, tomando o filme Cria 

Cuervos como um contra discurso ao discurso de coesão e de legitimação franquista, uma vez 

que o seu enredo é todo construído a partir do conceito de memória, podemos induzir que 

Carlos Saura usa as memórias da Guerra Civil para desconstruir o discurso forjado por 

Franco, como veremos mais adiante.  

O regime franquista buscou fomentar uma memória sobre a guerra que fosse 

favorável à sua legitimação, não permitindo, através da repressão e demais mecanismos de 

controle, que outras memórias concorrentes tivessem espaço na esfera pública. Entretanto, por 

mais que o discurso oficial do regime, sobre o conflito, fosse dominante, não conseguia 

atingir todos os grupos, pois na esfera privada diversas memórias concorrentes seguiram 

existindo, mesmo que publicamente veladas. Somadas a essas diversas memórias, os 

elementos subversivos do cinema, propostos por cineastas como Carlos Saura e outros, 

contribuíram sobremaneira para que o fluxo da memória não fosse barrado pelo regime 

franquista.  

Contudo, numa leitura senso comum desse processo, muitos afirmam que na 

prática, isso equivale dizer que, a memória do regime sobre a guerra foi dominante porque foi 

a que mais esteve representada nos meios de comunicação oficiais e nos demais meios de 

difusão e ensino que estavam sob o controle do Estado, ainda que não tivesse conseguido 

extinguir outras narrativas de outros grupos existentes na sociedade. A prova disso é que, nos 

primeiros anos de ditadura, não havia espaço para versões alternativas sobre a guerra perante 

a sociedade, muito menos espaço para que os derrotados pudessem expor suas lembranças (a 

exemplo disso, veremos que os primeiros filmes que fazem referências antifranquistas à 

Guerra Civil são dá década de 50).  

Ao longo dos anos, “mudanças estruturais na administração do Estado foram 

permitindo, pouco a pouco, que outras narrativas, que se encontravam fora desse 

maniqueísmo, pudessem aflorar do âmbito privado para o público” (FERNÁNDEZ, 2008, p. 

25). Contudo, é preciso salientar que, por mais que o regime franquista, passado sua fase mais 
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 GIRONELLA, José María; BORRAS, Rafael (Orgs.). 100 españoles y Franco. Barcelona: Planeta, 1979. p. 

558. 
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repressora e autoritária, entre os anos de 1939 e 1945, tenha permitido que determinadas 

memórias pudessem emergir, o discurso da vitória nunca deixou de excluir os “vencidos” e de 

discriminá-los de diversas maneiras, defende a historiadora Paloma Fernandez.  

Por esse motivo, o regime franquista precisou buscar diferentes modos de se 

legitimar, promovendo de variadas maneiras sua própria memória. Podemos dizer, 

respaldados pelos estudos de Fernandez, que o Franquismo conseguiu legitimar-se, ao longo 

dos anos, por meio de um discurso que a historiadora chama de “Legitimidade de Origem”, 

aquele que encontra sua fundamentação na permanência do espírito da vitória da guerra e, 

mais tarde, sendo ressignificado como o discurso, chamado por Fernandez, de “Retórica da 

Paz do Desenvolvimento”, que se sustentou no desenvolvimento econômico e social do país. 

A propósito, esse tipo de discurso também teve espaço aqui no Brasil e, assim como na 

Espanha, foi muito difundido em todo o território nacional contribuindo, com isso, para a 

construção de muitas memórias a respeito do chamado “Desenvolvimentismo”, trazido, 

segundo alguns relatos de direitistas, pelas ações dos militares no país.  

Retomando nossa narrativa, essa transformação da legitimidade do poder do 

regime, ocorreu conforme ele se institucionalizou, por meio de novas leis, conseguindo certa 

estabilidade política e social, de modo que o aparato repressor diminuiu sua intensidade. O 

regime, paulatinamente, acabou sendo aceito no exterior, recebendo o reconhecimento que 

havia sido negado, no início, conforme nos aponta Fernandez. Com isso, o regime ganhou 

uma legitimidade mais profunda, ancorada na formulação que foi feita acerca de sua origem, 

uma vez que o espírito bélico deixou de existir ao longo das novas gerações. Esse processo, 

segundo Fernandez, apontou para o aparecimento, na vida pública, de indivíduos que não 

viveram naquele período, logo não possuíam o mesmo comprometimento emocional quanto 

aos fatos ligados à contenda. Dessa forma, a autora nos mostra que, “a origem, apesar da 

narração épica, passou a ter mais conotação trágica, dramática e fratricida” (FERNÁNDEZ, 

2008, p. 57). Embora não se possa descartar que atores como Carlos Saura, por exemplo, não 

deixavam de produzir, nessa mesma época, contra discursos que combatiam tais argumentos. 

Todavia, sabe-se, por meio da historiografia, que Franco se utilizou de 

mecanismos políticos e simbólicos, na intenção de manter o espírito bélico vivo na sociedade 

espanhola, permitindo justificar sua própria existência como força necessária para manter a 

“paz” e evitar novos derramamentos de sangue, bem como as fundamentações simbólicas e 

políticas que o regime utilizou para transformar seu discurso legitimador ao longo do tempo. 

Para entender esse processo, que parece ser importante aos fundamentos dessa pesquisa, uma 
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vez que tanto o regime de Franco quanto o cineasta Carlos Saura, utilizam-se fortemente do 

conceito de memória, faz-se necessário traçar um histórico das bases do assentamento dos 

discursos de legitimidade do regime, tanto em sua gênese quanto em sua reconfiguração ao 

longo do tempo, para depois propor uma relação com a análise cinematográfica de Cria 

Cuervos.  

Além disso, é preciso expor as principais “políticas de memória” 
28

, empregadas 

pelo regime, além de apontar as principais zonas de socialização controladas por ele, que, em 

última instância, tinham por função perpetuar o discurso oficial para fins propagandísticos e 

doutrinadores. Assim, é possível delinear como estas práticas foram fundamentais para 

legitimar o poder de Franco como mantenedor da estabilidade política, social e econômica, 

bem como compreender de que forma foi construída a memória oficial da guerra pelo regime 

e quais as relações pertinentes podemos tecer com a propositura de Carlos Saura no filme. 

 

 

 

1.2 O porquê do antifranquismo: entendo o processo que forjou uma cultura histórica 

franquista (1939-1959) 

O esquecer, eu iria mesmo ao ponto de dizer, o erro da História, é um fato 

crucial na criação de uma nação; assim, o progresso dos estudos históricos 

é muitas vezes perigoso para a identidade nacional... A essência de uma 

nação reside no fato de todos os indivíduos terem muitas coisas em comum, 

e também no fato de terem esquecido muitas coisa. 

Ernest Renan 

O processo de lembrar vem acompanhado do seu antônimo, o esquecer, que 

segundo Renan, seria “o erro da História” quando consideramos o conceito de nação. Isso se 

deve ao fato da memória ser, necessariamente, parcial e seletiva, fazendo com que o ato de 

recordar e o de esquecer sejam oriundos da mesma operação cognitiva. E é nesse ponto que, 

muitas vezes, o grupo dominante, ou as lideranças de uma sociedade, por exemplo, passa a 

determinar aquilo que será integrado à Memória Oficial e o que será omitido ou "esquecido" 
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 Por Políticas de Memória compreendem-se todas aquelas iniciativas de caráter público (não necessariamente 

políticas), destinadas a difundir ou consolidar uma determinada interpretação de algum conhecimento do passado 

de grande relevância para determinados grupos sociais e/ou políticos, ou ainda para todo o país. Pode-se também 

afirmar que as Políticas de Memória objetivam produzir e/ou impor lembranças comuns a uma dada sociedade 

através de um monopólio de instrumentos de ações (comemorações oficiais, programas escolares de História, 

leis memoriais etc.). Ver: (MICHEL, 2010. p. 14-15).  



33 

dela. No caso da nação espanhola, vejamos como essa construção da Memória Oficial se deu 

e como Carlos Saura inseriu o seu contra discurso à Memória Oficial forjada por Franco. 

Na Espanha republicana da década de 1930, divergências de interesses, entre os 

vários grupos políticos existentes, ocasionaram uma tensão sem precedentes que dividiu 

política e ideologicamente a sociedade espanhola, culminando em um levante por parte das 

forças armadas, autodenominados “Nacionalistas”, liderados pelo alto generalato espanhol, 

cujo representante máximo se tornou, depois de algum tempo, o general Francisco Franco. 

Em meio a esse contexto histórico nasce em Huesca, no ano de 1932, o filho de uma família 

republicana, que iria se constituir como um dos mais combativos antifranquistas, a saber, o 

cineasta Carlos Saura.   

Em oposição aos nacionalistas, uniram forças, mesmo que, momentaneamente, e 

de forma frágil, aqueles que acreditavam em um governo livre, laico e democrático para 

defender a República. Grosso modo, esse grupo era formado pelos comunistas, socialistas, 

anarcossindicalistas, republicanos, liberais e nacionalistas bascos, galegos e catalães, entre 

outros.  A Guerra Civil, que teve início em 18 de julho de 1936 e se estendeu até 1º de abril de 

1939, repartiu a sociedade em dois blocos antagônicos (é bom lembrar que essa divisão, 

extremamente maniqueísta e/ou simplista, faz-se necessária unicamente pela relação que 

pretendemos estabelecer entre Franco e Carlos Saura, uma vez que a complexidade 

relacionada aos inúmeros bandos, partidos e sindicatos eram enormes), separando famílias, 

amigos e vizinhos em uma guerra fratricida que ganhou repercussão mundial. O resultado 

dessa cisão na sociedade espanhola foi “uma grande quantidade de mortos, desaparecidos e 

exilados, uma economia precária e uma lembrança sombria e dolorosa” (CARR, 2003, p. 

703). Sobre esse período, o historiador Fernando Cortázar comenta: 

Ao terminar a guerra, a Espanha era um país arruinado, onde a perda de 

vidas humanas foi adicionada a destruição de muitos bens materiais. 

Morreram 300.000 pessoas na frente das retaguardas de ambas as zonas e 

outras 450.000, uma parte considerável deles que acabaria regressando para 

a Espanha, teve que se proteger da repressão indo para o exílio 

(CORTÁZAR, 2009, p. 34). Tradução livre 
29

. 

Após a derrota do governo republicano, “o general Francisco Franco ascendeu 

como comandante do Estado espanhol e instaurou um governo de caráter autoritário, 
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 “Al terminar la guerra, España era un país arruinado, en el que la pérdida de vidas humanas se añadía la 

destrucción enorme de bienes materiales. Murieron 300.000 personas en el frente o en las retaguardias de 

ambas as zonas y otras 450.000 – una parte considerable de ellos acabarían regresando a España – tuvieron 

que protegerse de la represión marchando al exílio” 
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necessário para assegurar que não houvesse mais reviravoltas no cenário político espanhol, e 

com diversas semelhanças com os regimes nazi-fascistas europeus” (CAMPOS, 2004, p. 45), 

que ficou conhecido como “Franquismo”. O Franquismo procurou situar seus alicerces 

políticos e ideológicos com base na afirmação de uma identidade espanhola única e um 

Estado forte, “capaz de acabar com as divergências políticas e ideológicas do país, 

objetivando mobilizar a sociedade espanhola para a construção de uma “España Una, Grande 

y Libre”, ou seja, uma Nação espanhola” (PICAZO
 
, 1998. P. 27). 

Franco buscou estabelecer seu novo governo em uma aliança com os setores 

conservadores da sociedade espanhola, articulando cargos administrativos entre três grandes 

grupos: a Igreja Católica, o Exército e a Falange 
30

, sob seu comando. De acordo com 

Cortázar,  

[...] o estado franquista se sentiu também respaldado pelos grupos sociais 

que haviam apoiado ao levante militar: grandes proprietários, empresários 

industriais, financeiros, pequenas burguesias provincianas e o campesinato 

católico do norte e do centro do país (CORTÁZAR, 2009, p. 17). Tradução 

livre. 
31

 

Porém, diferentemente do que se imagina, o discurso dos grupos que compunham 

a ditadura franquista não era homogêneo, e frequentemente havia conflito de interesses, 

principalmente entre a Falange e a Igreja. Isso se explica pelo fato de que, “o grupo que então 

controlava o governo, no momento em que se levantou contra a República, não possuía 

qualquer discurso elaborado para fazer legitimar sua ação frente à sociedade” (JULIÁ
 
, 1999, 

p. 21-22).  

A gênese do novo regime se deu por meio de um golpe de Estado. Logo, entende-

se que, não surgiu de uma forma democrática, o que significa que uma ampla parcela da 

sociedade não apoiou o regime de imediato e outra parcela não apoiaria o regime sobre 
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 A Falange era um pequeno partido de estilo fascista fundado por José Antônio Primo de Rivera em 1933 que 

depois se fundiu em 1934 com as proletárias JONS (Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista). Havia tensões 

entre os “reacionários modernos”, que seguiam José Antonio e acreditavam, acima de tudo, nos ideais 

nacionalistas da Velha Espanha, e a ala socialista, que se resentia do modo como a sua ideologia anticapitalista 

era pisoteada pelos señoritos de classe alta. A facção “esquerdista” sofreu ainda mais desvantagens com o 

enorme fluxo de oportunistas em 1936 e 1937. A sua influência foi esmagada quando Franco institucionalizou o 

movimento, fundindo-o com os carlistas. Essa fusão dos movimentos políticos nacionalistas, principalmente os 

falangistas e os carlistas, foi ordenada por Franco em abril de 1937. Ele se tornou seu chefe. O uniforme do 

movimento combinava a camisa azul-escuro da Falange com a boina vermelha dos carlistas. Sobre esse assunto 

ver: BEEVOR, 2012, p. 32.   

31
 [...] el estado franquista se sintió también respaldado por los grupos sociales que habían apoyado la 

sublevación militar: grandes terratenientes, empresarios industriales, financieros, pequeñas burguesías 

provincianas y el campesinado católico del norte y centro del país. 
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qualquer pretexto, a exemplo disso temos alguns importantes diretores de cinema como Victor 

Erice e Carlos Saura cujos trabalhos iriam consolidar suas carreiras como antifranquistas até o 

fim do regime. Essa precariedade de legalidade do imediato pós-guerra fez com que “a 

violência e a repressão fossem as únicas ferramentas disponíveis para “legitimar” o novo 

regime” (FERNÁNDEZ, 2008, p. 105). Essa truculência e violência do regime, que serão 

analisadas mais adiante, iriam separar a família de Carlos Saura quando ele ainda era criança. 

Além disso, o regime insistiu na ideia de que a vigilância e a repressão eram 

imprescindíveis para barrar quaisquer conspirações por parte dos inimigos exilados, tanto no 

exterior, quanto infiltrados na Espanha (FERNÁNDEZ, 2008, p. 116). Segundo Sheelagh 

Ellwood,  

[...] tal destruição de possíveis fontes de oposição contribuiram muito para a 

ditadura franuista. O desaparecimento físico da maioria das pessoas que 

ocupavam postos importantes nas organizações políticas e sindicais 

republicanas, marxistas e anarquista durante a Segunda República, além da 

impotência a que foram reduzidos os sobreviventes pelo exílio ou a 

clandestinidade e precariedade da vida cotidiana nos anos imediatamente 

posteriores à guerra civil, deixaram poucas alternativas viáveis para a 

aceitação do regime estabelecido e legitimado pela vitória nessa guerra. 

(ELLWOOD, 2000, p. 39-40). Tradução livre. 
32

 

Todavia, uma legitimidade baseada apenas na repressão não consegue perdurar 

por muito tempo. Visando a superar isso, no que diz respeito à legitimação do governo e à 

tentativa de elaboração de um discurso unificado, o Franquismo buscou, na devastadora 

experiência da guerra, sua mitificação, no sentido de que sua própria existência era condição 

fundamental para que a Espanha nunca mais passasse por outro conflito armado dentro de seu 

próprio território. A contrapelo, diferentemente de Franco, Carlos Saura usa as memórias da 

guerra, por meio do cinema, para denunciar as arbitrariedades do regime e expor o porquê do 

medo permanente de um novo conflito rondar o cotidiano das famílias espanholas da época, 

como analisaremos mais adiante.   

Voltando à ideia de legitimidade, a base dirigente do regime tratou de buscar 

explicações para justificar a necessidade do levante armado de 18 de julho de 1936, data que 

passou a ser chamada de Alzamiento Nacional, ou seja, a grande rebelião que restaurou a 
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 [...] tal destrucción de las posibles fuentes de oposición tenía que contribuir mucho a La dictadura franquista. 

La desaparición física de la mayor parte de las personas que habían ocupado puestos importantes en las 

organizaciones políticas y sindicales republicanas, marxistas y anarquistas durante la segunda República, más 

La impotencia a la que fueron reducidos los supervivientes por el exilio o La clandestinidad y la precariedad de 

la vida cotidiana en los años inmediatamente posteriores a la guerra civil, dejaron pocas alternativas viables a 

la aceptación del régimen establecido y legitimado por la victoria en esa guerra. 
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tradição nacional e católica na Espanha. E mais, tratou-se de deixar claro que a guerra que pôs 

fim ao antigo governo não foi uma guerra civil, ou em outras palavras, guerra entre iguais, 

mas sim de um levante de “independência” contra invasores estrangeiros, configurados na 

imagem do comunista soviético e do liberal francês. Estes, que se diziam “espanhóis” 

republicanos (os rojos) que pretendiam entregar a Espanha à URSS. Tratava-se, então, de 

“salvar a pátria e devolvê-la aos verdadeiros espanhóis, o tradicional povo apegado a terra, ao 

catolicismo, à ordem e à unidade moral familiar” (CUESTA, 2007, p. 94). 

Surgiu, então, a explicação que serviu de alicerce para justificar o Alzamiento 

Nacional e, ao mesmo tempo, revelar o motivo pelo qual a sociedade deveria apoiar o novo 

regime: o mito das Dos Españas que, de acordo com Cortázar, explica-se pela “divisão da 

Espanha em duas, vencedores e vencidos, e da perpetuação do espírito da guerra civil, que se 

percebe na política representativa praticada por Franco” (CORTÁZAR, 2009, p. 23) Tradução 

livre 
33

.  

Todavia, não se tratava apenas de “vencedores” e “vencidos”, mas sim de todas as 

simbologias dicotômicas e maniqueístas acerca da guerra: nacionais e vermelhos, católicos e 

ateus, espanhóis e antiespanhóis, civilização e barbárie, bem e mau, entre outras questões 

maniqueístas. Esse novo discurso serviu como um elemento aglutinador dos apoiadores do 

regime, permitindo legitimar o poder de Franco, ao passo que “defendia uma imagem 

difundida publicamente com a intenção de trazer adeptos e assegurar a aceitação da nova 

realidade política pela sociedade, mesmo que essa não tenha surgido das urnas” (CUESTA, 

2007, p. 92).  

O fato é que a guerra, para o Franquismo, foi um acontecimento basilar, visto que 

se tratava da pedra angular do regime e, devido a isso, teve presença constante, obsessiva e 

mitificada ao longo de toda sua existência. Tratava-se de um importante instrumento de 

legitimação, o qual foi apresentado como resultado primeiro e necessário, logo inevitável, da 

solução de uma crise que o país enfrentava, não deixando alternativa possível. Nos textos 

oficiais, afirmava-se que “Franco não teve escolha a não ser promover uma guerra visando 

pacificar em definitivo os espanhóis e poder, desta forma, construir as bases de um futuro 

estável e próspero (FERNÁNDEZ, 2008, p. 115). Tradução livre. 
34
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 “división de España en dos, vencedores y vencidos, y de la perduración del espíritu de guerra civil, que se 

percibe en la política representativa practicada por Franco”. 

34
 “Franco no tenía más remedio que promover una guerra destinada a pacificar definitivamente español y el 

poder , sentando así las bases para un futuro estable y próspero”. 
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Grosso modo, a primeira fase do regime franquista vai de 1939 até o final da 

década de 1950, momento em que o regime abandona o modelo autárquico de governo
35

, 

abrindo-se para a Europa e o mercado global, teve como incumbência rechaçar qualquer 

resquício de memória pública favorável à República ou que fosse, simplesmente, contrária ao 

governo.  

O regime buscava construir uma memória própria e oficial da guerra e transmiti-la 

à sociedade, forjando uma imagem idealizadora, por meio dos símbolos, das narrativas e dos 

consensos forçados para promover a ordem nacional e ao mesmo tempo se auto legitimar no 

poder. Franco dava a entender que “a guerra era uma ameaça permanente e que não mais se 

admitiria a existência de “duas Espanhas”, ou seja, governo e oposição” (CORTÁZAR, 2009, 

p. 23). Nesse sentido, constatamos um aparente paradoxo, como nos alertou Ernest Renan, na 

epígrafe que inicia essa parte do texto, não existe um verdadeiro paradoxo, pois o processo de 

lembrar também vem acompanhado com seu antônimo, o esquecer, já que a memória é, 

necessariamente, parcial e seletiva, fazendo com que o ato de recordar e o de esquecer sejam 

oriundos da mesma operação cognitiva. E é nesse ponto que, muitas vezes, o grupo 

dominante, ou as lideranças de uma sociedade, por exemplo, passa a determinar aquilo que 

será integrado à Memória Oficial e o que será omitido ou "esquecido" dela. Nesse sentido, 

para promover o esquecimento da República, o Franquismo precisou recorrer à lembrança 

constante da contenda e da vitória dos nacionalistas, com datas comemorativas e festas 

cívicas, no intuito de estabelecer uma memória oficial da nação. Percebe-se daí que o grande 

desafio para a construção de uma cultura histórica franquista é a identificação do seu 

momento original. Nesse caso, a guerra, tomada como um marco temporal, já consagrado, 

seria a própria história da Espanha na visão franquista e também o eixo central do discurso 

cinematográfico de Saura com uma abordagem que estaria na outra ponta da história. 

Assim, foi preciso estabelecer uma “continuidade” entre este momento inédito e 

esse passado amplamente conhecido pelos espanhóis, uma vez que, “começos inteiramente 

novos são inconcebíveis [...], pois o excesso de lealdade e hábitos muito antigos impede a 

substituição completa de uma temporalidade antiga por uma nova origem” (CANDAU, 2011, 

p. 95). Por esse motivo, Franco argumentava que o novo governo não era um “novo governo”, 
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 A primeira fase do franquismo foi um regime autárquico, que consistia em uma economia autossuficiente que 

visava suprir as próprias necessidades com os recursos disponíveis dentro do próprio território. Esta fase iniciou 

em 1939, no final da guerra civil, onde o país encontrava-se em uma profunda depressão, causada pela 

devastação do conflito. O período autárquico se encerrou em 1959, quando Francisco Franco elaborou o Plano 

de Estabilização. Esse período também é conhecido como “Primeiro Franquismo”. 
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mas sim uma administração que dava continuidade ao passado glorioso espanhol e que, 

historicamente, a Espanha era um país propenso a expulsar e/ou eliminar o inimigo para 

edificar uma nova pátria, como teria acontecido na península em 1492 com os judeus, em 

1502 com os muçulmanos e, finalmente, em 1939 com uma parte dos possíveis comunistas.  

O recurso de associação com o passado mostra uma importante característica do 

pensamento mítico: sua dimensão temporal cíclica. Isso implica dizer que “um mito possui 

referências simultâneas no passado e no presente, visando servir de amparo moral para o 

futuro” (CUESTA, 2007, p. 93) 
36

. Por esse motivo, o reforço destes mitos significou para o 

regime uma “unidade identitária” espanhola, porém uma unidade sempre vigiada através da 

obediência e do rechaço ao que se situava fora do que era preconcebido pelo regime.  

Simbolicamente, considerando-se os fatores políticos, ficavam desamparados 

aqueles que lutaram na guerra do lado dos “perdedores”. Isso, por si só, já garantia o respaldo 

simbólico do regime no sentido de que Franco estaria cumprindo o destino da Espanha, além 

de “justificar o conseguinte acossamento aos “vencidos”, por parte do regime e da sua 

“política de segregação” perante a sociedade, abandonando a convivência baseada na 

tolerância e no respeito” (FERNÁNDEZ, 2008, p. 116-117) 
37

. 

Esse discurso “impôs-se nos meios de comunicação, ao passo que as versões 

alternativas e discordantes, foram submetidas à censura, pelo menos nos primeiros anos de 

ditadura” (FERNÁNDEZ, 2008, p. 99) 
38. Em outras palavras, Fernandez analisa que: 

Não se trata apenas de que as tentativas de legitimação do franquismo 

estiveram intimamente ligados à evocação da contenda , mas que a própria 

legitimidade do regime era incompatível com a reconciliação dos dois 

bandos. Ao contrário do que se poderia pensar, a estabilidade do sistema 

tinha falhado por haver concordado em levar a cabo a reconciliação 

mediante o reconhecimento de culpas e de perdão, pois a legitimidade do 

regime estava intimamente ligado à marginalização dos vencidos, da 

justificação da guerra e da exaltação da Vitória. (FERNÁNDEZ, 2008, p. 

101). Tradução livre. 
39

 

                                                           
36

 “un mito tiene referencias simultáneos en el pasado y el presente, con el objetivo de servir de apoyo moral 

para el futuro”. 

37
 “por lo tanto, justificar el acoso a " superar " por el régimen y su " política de segregación " a la sociedad , el 

abandono de la convivencia basada en la tolerancia y el respeto”. 

38
 “se ha consolidado en los medios de comunicación, mientras que las versiones alternativas y discordantes 

fueron sometidos a la censura , al menos en los primeros años de la dictadura”. 

39
 No se trata tan sólo de que los intentos de legitimación del franquismo estuvieran íntimamente ligados a la 

evocación de la contienda, sino de que la propia legitimidad del régimen resultaba ser incompatible con la 

reconciliación de los dos bandos enfrentados. En contra de lo que podría pensarse, la estabilidad del sistema se 

hubiera tambaleado de haberse accedido a llevar a cabo la reconciliación mediante el reconocimiento de culpas 
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O texto demonstra como o regime almejava que o discurso da vitória fosse além 

da esfera pública, criando raízes profundas na sociedade para que sua reprodução também se 

desse em nível privado, de modo que o “vencido” continuasse sendo alvo de rejeição e de 

desprezo. Para que esse discurso pudesse criar raízes nos âmbitos particulares, precisou ser 

simplificado, abstrato e apto para o consumo dos demais membros da sociedade, forjando 

acontecimentos passados, enfatizando narrações dramáticas e epopeicas, favorecendo heróis e 

demonizando vilões, reforçando identidades, dando uma perspectiva única e comprometida 

com o projeto franquista, argumenta Fernandez.  

Sobre a fundamentação do projeto unificador de Franco, Carlos Picazo comenta: 

Sob a ditadura de Franco os limites institucionais estavam representados pela 

censura oficial , pela repressão , pelas leis restritivas de determinadas 

condutas etc. Quanto aos limites sócio-culturais também eram 

numerosos:não falar de determinados temas, não usar determinadas roupas, 

assistir aos oficios religiosos, não relacionar-se com determinadas pessoas 

etc. Ambos limite oficiais e privados da prática social e do discurso se 

interpenetravam (PICAZO, 1998, p. 120). Tradução livre. 
40

 

O que diferenciava o “vencedor” do “vencido”, uma vez que na prática a 

segregação já estivesse bem clara para a sociedade, eram os conceitos de Hispanidad e Raza, 

que surgiram antes mesmo do final da guerra, e que o regime buscou agregar à imagem dos 

“vencedores”. O primeiro identificava a pátria com a ortodoxia católica, e agrupava os 

distintos povos hispânicos de diversas zonas geográficas em um destino universal 

permanente. O segundo foi ligado ao conceito de Hispanidad em uma espécie de doutrina 

nacional católica, mas de forma diferente dos conceitos de “raça” do resto da Europa dos anos 

1930: a Raza, segundo Fernandes, tem mais a ver com qualidades morais, valores religiosos e 

feitos relacionados com a colonização da América. Juntos, ambos os conceitos marcavam o 

caráter providencial da “raça espanhola” em uma concepção espiritualista, logo contrária à 

personalidade do “vencido” que não possuía nem a raça espanhola nem sua hispanidade.  

De acordo com Cristina Cuesta, 

Embora em determinados momentos puderam aplicar esquemas racistas 

contra os povos não cristidianizados da península, especialmente contra os 

                                                                                                                                                                                     
y el perdón, pues la legitimidad del régimen estaba inextricablemente unida a la marginación del vencido, a la 

justificación de La guerra y a la exaltación de la Victoria. 

40
 Bajo la Dictadura franquista los límites institucionales estaban representados por la censura oficial, por la 

represión, por las leyes restrictivas de determinadas conductas etc. En cuanto a los límites socio-culturales eran 

también numerosos: no hablar de determinados temas, no llevar determinada ropa, asistir los oficios religiosos, 

no relacionarse con determinadas personas etc. Ambos limite oficiales y privados a la práctica social y al 

discurso se interpenetraban. 
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catalães, de maneira predominante e genérica o término acaba tendo um 

conteúdo espiritual e cultural, relacionado com o idioma, com o  gênio e com 

a eloqüência (CUESTA, 2007, p. 117). Tradução livre. 
41

 

Com base nessa cultura e nesse destino, buscou-se reinterpretar, simbolicamente, 

antigos mitos do passado espanhol, como a lenda de El Cid Campeador, cavaleiro castelhano 

que, em 1094, libertou Valencia da presença dos muçulmanos, tornando-se herói do período 

da Reconquista católica, cuja associação direta com Franco tornou possível a honra de ele ser 

chamado de caudillo, expulsando, da mesma forma que o cavaleiro castelhano, os infiéis do 

território ibérico, em nome da religião católica. Cristina Cuesta observa que: “o que 

diferenciava o Caudilho, do Duque ou do Rei era o caráter fundador de seu comando, a partir 

do sangue espanhol” (CUESTA, 2007, p. 101) 
42

. O mito caudillo/El Cid se explica, então, 

pela permanência do espírito da vitória na guerra e, consequentemente, dava ao regime 

franquista sua característica personalista e católica.  

A aproximação entre o Franquismo e o catolicismo garantiu, à sua legitimidade, 

outros elementos simbólicos condizentes com o discurso que estava sendo desenvolvido. Por 

isso, tratou a guerra como o enfrentamento de uma “Espanha nacional”, dotada da raça 

espanhola e guardiã da cristandade, contra outra “Espanha estrangeira”, que não era a 

“verdadeira”, infiel, ateia e comunista. Desde o princípio da guerra, alguns clérigos, 

simpáticos ao bando insurgente, trataram de traçar uma analogia direta com as Cruzadas da 

Península Ibérica, ocorridas entre os séculos VII e XV, retomando, dessa forma, o espírito da 

fé como o grande legitimador do Alzamiento Nacional. Consequentemente, não foi difícil, 

para Franco e o novo regime, sustentar o status de guardiões da fé católica, como os reis 

católicos Fernando de Aragão e Isabel de Castela, monarcas do século XV.  

O recurso da aproximação do peso simbólico e social da Espanha católica, 

associado ao discurso da guerra, resultou em um duradouro pilar da Legitimidade de Origem 

que, em certa medida, formou o chamado “discurso patriótico-religioso”. De acordo com o 

historiador, Santos Juliá, esse discurso era: 

[…] compacto, sem fisura, que falava de um grande passado da nação, sem 

possiblidade de perder para os seus inimigos internos, para os liberais que 
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 Aunque en determinados momentos pudieron aplicarse esquemas racistas contra los pueblos no 

castellanizados de la península, especialmente contra los catalanes, de manera predominante y genérica el 

término raza tendrá un contenido espiritual y cultural, relacionado en ocasiones con el idioma, el genio y la 

elocuencia. 

42
“lo que diferenciaba al Caudillo, del Duce o el Führer era el carácter fundacional de su mando, procedente de 

la sangre española”. 
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haviam aberto a porta para o marxismo e sua doutrina, a revolução; 

regenerado e depois resgatado à custa do sangue derramado pelos mártires 

de uma cruzada, de uma guerra santa. [...] O discurso da guerra foi uma 

mistura, destinada a durar toda a ditadura, a ideologia militar e teológica 

maceradas em três anos de guerra civil e em uma década de isolamento 

internacional e autarquia mental. (JULIÁ, 2006, p. 27). Tradução livre 
43

. 

Assim, fundou-se o mais importante elemento doutrinário do Franquismo: o 

Nacionalcatolicismo. Este consistia no restabelecimento das relações entre Estado e Igreja, 

que havia sido rompido pela República laica em 1931. O Nacionalcatolisismo “configurava-se 

pela unificação dos discursos militar e da Falange a fim de dar norte à mítica católica, que se 

traduzia na associação da Guerra Civil com a memória da Guerra de Independência espanhola 

(1808-1814) e das Cruzadas” (JULIÁ, 2006, p. 29) 
44

. Esse princípio “regulava as atividades 

políticas e sociais do Estado e prevaleceu na Espanha de Franco até sua morte, em 1975, 

muito embora tenha perdido sua força durante a década de 1960” (MORADIELLOS, 2000, p. 

95-103) 
45

. Sobre o Nacionalcatolicismo, Cuesta comenta que: 

Para além da distinção entre ideologia e mentalidade, é comummente aceito 

pela maioria dos autores, a ligação direta de Franco com a doutrina contra-

revolucionária do imediato pré-guerra, onde o papel da religião católica foi 

decisivo para conseguir a integração simbólica da sociedade. O 

nacionalcatolicismo unificava e purificava, e aqueles que não eram católicos 

não eram 'verdadeiros espanhóis‟.  (CUESTA, 2007, p. 89) Tradução livre 
46

. 

Embora o regime franquista tenha sido amparado pelo catolicismo, e por conta 

disso tenha encontrado maior apoio social devido à tradição católica dos espanhóis, é preciso 

lembrar que tanto a Falange quanto o Exército, os outros dois pilares do regime, tiveram 

papeis fundamentais na sua legitimação: o Exército garantia a legitimidade e a força, além do 

que a sua própria organização estatal hierarquizada, permitia a identificação da sociedade com 
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 [...] compacto, sin fisuras, que hablaba de un gran pasado de la nación, echado a perder por sus enemigos 

interiores, por los liberales que habían abierto las puertas al marxismo y su hijuela, la revolución; y rescatado 

luego y regenerado a costa de La sangre derramada por los mártires de una cruzada, de una guerra santa. […] 

el discurso de la guerra fue una mezcla, destinada a perdurar durante toda la dictadura, de ideología militar y 

teológica macerada em tres años de guerra civil y en uma década de aislamiento internacional y de autarquía 

mental.  

44
 Se configura por la unificación de las conversaciones militares y de la Falange para dar Norte del mítico 

católica , lo que se tradujo en la asociación de la guerra civil con la memoria de la Guerra de la Independencia 

Española ( 1808-1814 ) y las Cruzadas. 

45
 “regulaba las actividades políticas y sociales del estado y prevalecido en España de Franco hasta su muerte 

en 1975, a pesar de que ha perdido su poder durante la década de 1960”. 

46
 Al margen de la distinción entre ideología y mentalidad, resulta comúnmente aceptado por La mayoría de los 

autores, la vinculación directa del franquismo con La doctrina contrarrevolucionaria de la inmediata 

preguerra, donde el papel de La religión católica fue decisivo para conseguir la integración simbólica de la 

sociedad. El nacionalcatolicismo unificaba y purificaba, y los que no eran católicos no eran „verdaderos 

españoles‟. 
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as forças armadas. Ademais, somava-se a isso, a ideia de que não havia nada mais nacional e 

patriótico do que a instituição militar. Sendo assim, esta é, em última instância, a autêntica 

guardiã da pátria, e a presença da Falange impunha um partido único, dando fim aos embates 

políticos entre os partidos que, em última instância, foram os responsáveis pela decadência da 

Espanha, pois representavam os interesses dos comunistas e liberais, ou seja, dos 

“antiespanhóis”. “Sua função era acabar com o pluralismo político que, por sua vez, mais 

dividia do que agregava” (PICAZO, 1998, p. 50) 
47

.  

Enfim, para a elaboração de um discurso unificado, garantidor, ao novo regime, 

de um respaldo simbólico e social, foi preciso exercer uma campanha de deslegitimação da 

Segunda República e do que ela significava em termos políticos e sociais. Somente dessa 

forma, Franco e sua base aliada estariam assegurando sua permanência no poder. Com isso, o 

regime insistiu na ideia de que a República não era legítima, já que propunha abandonar o 

país e entregá-lo aos soviéticos. Inclusive “falsos documentos foram elaborados no sentido de 

fornecer provas dessas acusações e deslegitimar o governo republicano” (PICAZO, 1998, p. 

50) 
48

.  

No discurso proferido pelo regime, os republicanos também eram considerados 

ilegítimos, uma vez que não tinha sido capazes de manter a ordem pública, conterem a 

violência nas ruas, defenderem os interesses dos espanhóis, conservando o legado da tradição 

católica e protegendo a sagrada unidade da pátria, além de terem sido considerados os únicos 

causadores da guerra que devastou o país. A principal consequência disso foi o resultado nos 

tratamentos dados aos “vencidos”, antigos defensores da República e seus familiares, onde os 

“vencedores” seguiram sendo tão duros quanto foram durante a guerra.  

O Franquismo perseguiu todos aqueles que lutaram contra o bando nacional, 

afirmando que os rojos tiveram um comportamento cruel e desumano na batalha, 

assassinaram sem piedade, destruíram o patrimônio nacional, especialmente o religioso
49

, e 

cometeram barbáries nos territórios onde tiveram controle político. Tudo isso justificava a 

falta de indulgências para com os “vencidos” por parte dos “vencedores”. O discurso se 

fundamentou na ideia de que “a vitória não poderia ser divida, muito embora se dissesse, 

aberta e retoricamente, que a vitória e a paz eram patrimônios de todos os espanhóis” 
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“Su función era la de terminar el pluralismo político que, a su vez , más dividido que agregada”. 

48
“documentos falsos se prepararon con el fin de proporcionar evidencia de estos cargos y deslegitimar al 

gobierno de la República”. 

49
 Sobre assunto ver: PEREIRA, 2009, p. 13. 
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(FERNÁNDEZ, 2008, p. 115) 
50

. Juntamente com a segregação política e social dos 

“vencidos”, sua bagagem de memória foi silenciada e fragmentada.  

Boa parte dos republicanos encontrava-se no exílio, e os que permaneceram em 

território espanhol foram silenciados, por meio de rígidas penas impostas, por parte do 

regime. Tais memórias ficaram retidas no seio de algumas famílias e em pequenos grupos ou 

associações clandestinas de dissidentes políticos, como é o caso da família do próprio Carlos 

Saura que guardou suas memórias e as reconstruiu em forma de cinema anos depois. 

Entretanto, não foram poucas as famílias que optaram por silenciar sua própria memória 

devido ao desejo de proteger seus filhos das brutalidades do regime. Nesses casos, os filhos 

dos “vencidos” acabaram por receber quase que somente a memória oficial imposta pelo 

regime, assegurada por uma socialização repleta de valores nacionalcatólicos. Por outro lado, 

poucas famílias tiveram a coragem de criar seus filhos com os valores republicanos e 

democráticos como é o caso de Saura e tantos outros intelectuais da época.  

O Franquismo procurou exercer políticas de memória para consolidar sua 

existência e a Legitimidade de Origem e, ao mesmo tempo, promoveu uma “política de 

esquecimento” 
51

 com relação aos “vencidos”. Assim, percebe-se que essa forma instituída de 

esquecimento é utilizada no sentido de forjar uma memória oficial em detrimento de 

memórias concorrentes, que foi objeto de uma ação sistemática de aniquilação pelo 

Franquismo onde poucos se consolidaram abertamente como antifranquistas, como é o caso 

do cineasta Carlos Saura e do produtor, politicamente ativo, Elias Querejeta. 

1.3 O cinema e as memórias da Guerra Civil e do franquismo presentes na 

transição democrática (1975-1982) 

 

 [...] a memória daqueles tempos modificou-se à medida que os avós 

esqueceram-se da guerra ou morreram, os pais, que tiveram seu grande 

momento na transição, tornaram-se mais velhos e os netos, que despertaram 

a consciência política da democracia, iam ocupando os primeiros postos na 

cena. (Tradução livre) 
52
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 “ la victoria no podía ser dividida , aunque si decir , abierta y retóricamente , que la victoria y la paz eran 

activos de todos los españoles”. 

51
 De acordo com o historiador, Johann Michel, as políticas de esquecimento baseiam-se na manipulação, no 

comando e na destruição da uma memória, uma vez que determinados fatos e personagens são intencionalmente 

evacuados da Memória Oficial – e muitas vezes da própria Memória Coletiva. Sobre esse assunto ver: 

(MICHEL, 2010, p. 34). 

52
 [...] la memoria de aquellos tiempos se han modificado a medida que los abuelos quenhicieron la guerra 

morían, los padres que tuvieron su gran momento en la transición se hacían mayores y los nietos que 

despertaron a la conciencia política en La democracia iban ocupando los primeros puestos en la escena. 
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Santos Juliá 
53

 

Ainda muito cedo, no imediato pós-guerra, alguns exilados espanhóis, no México, 

na França ou na Argentina, já pensavam na possibilidade de esquecer o passado para 

promover a reconciliação nacional. Rafael Sánchez, um espanhol republicano, exilado na 

Argentina, escrevia em seu livro de memórias, no ano de 1946, um apelo ao esquecimento dos 

traumas causados pela Guerra e pelo Franquismo:  

A reconciliação é inevitável por próprio egoísmo, pelo instinto de 

conservação. É imprescindível e urgente que nós espanhóis recobremos a 

calma, que nos esqueçamos de tudo, mesmo que para alguns pareça cruel e 

monstruoso, que nos esqueçamos dos nossos mortos se é que eles vão 

constituir sempre a "barreira intransponível”. Nos dois bandos houve perdas 

dolorosíssimas, nos dois bandos houve perseguição e injustiça, nos dois 

bandos o insulto e a calúnia se chocaram como armas de combate... Por isso 

é preciso, com um forte esforço de vontade, com um alto sentido de 

patriotismo individual e coletivo, esquecer-se de tudo (GUERRA, 1946) 
54

. 

Tradução livre. 
55

 

Esse discurso, baseado na reconciliação do país à custa de um aparente 

esquecimento das atrocidades cometidas, durante a Guerra Civil, acabou por ser utilizado 

massivamente durante o período da Transição Democrática, iniciada em 1975 com a morte de 

Francisco Franco, e encerrada com a eleição do Partido Socialista Obrero Espanhol (PSOE), 

para ocupar o novo governo democrático em 1982. 

Entretanto, por mais que existisse um desejo de superação das tristes lembranças 

da guerra e, por consequência, da ditadura, tanto em nível político quanto social, a produção 

cultural (principalmente o cinema) desempenhou um importante papel de resistência a esse 

“esquecimento”, trazendo à tona as memórias daqueles que foram perseguidos durante os 

anos em que Franco esteve no poder, questionando duramente a Legitimidade de Origem do 

regime.  

Dessa maneira, o conhecimento compartilhado, por meio do cinema, teve como 

objetivo buscar relembrar as memórias das vítimas do regime franquista e, com isso, subverter 
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 JULIÁ, 1999. p. 17.  

54
 GUERRA, 1946, p.13. 

55
 La reconciliación es inevitable por propio egoísmo, por instinto de conservación. Es imprescindible y urgente 

que los españoles recobremos La calma, que nos olvidemos de todo, incluso, aunque a algunos les parezca cruel 

y monstruoso, que nos olvidemos de nuestros muertos si es que ellos van a constituir siempre la „barrera 

infranqueable‟. En los dos bandos hubo pérdidas dolorosísimas, en los dos bandos se padeció la persecución y 

la injusticia, en los dos bandos el insulto y la calumnia se esgrimieron como armas de combate… Por eso es 

preciso, con un férreo esfuerzo de voluntad, com un alto sentido de patriotismo individual y colectivo, olvidarse 

de todo. 
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e extrapolar as fronteiras, multiplicando e diversificando assim, os usos da memória como 

forma de dar sentido aos traumas vividos, recentemente pela sociedade, rejeitando, dessa 

forma, à proposta do chamado “Pacto del olvido” 
56

, apresentada já no início da transição por 

uma parcela da sociedade. Veremos que em Cria Cuervos, as ideias que giram em torno do 

Pacto do Silêncio e da Legitimidade de Origem está sobre a personagem da avó, mulher idosa 

cadeirante e sem voz, mas cuja imagem e memórias estão presentes em grande parte do 

enredo fílmico. 

Isso aponta para “a ideia de um suposto “esquecimento” que nunca pôde por fim 

às lembranças do regime franquista, principalmente, quando consideramos as memórias 

daqueles que foram “vencidos/silenciados” na guerra, bem como as dos parentes das vítimas 

que enfrentaram, em seguida, a ditadura. De acordo com Francisco Romero Salvadó:  

A guerra não acabou em 1° de abril de 1939; na verdade, ela durou até a 

morte do ditador, em 1975. De fato, a vitória nacionalista não apenas levou a 

anos de fome, mas também de silêncio e perseguição. Em 1939, a Espanha 

parecia um enorme campo de concentração. As prisões franquistas tinham 

uma função social clara: purgar, limpar e exterminar todos os inimigos da 

pátria, os partidários da “anti-Espanha”. Cerca de meio milhão de pessoas a 

respeito de quem se tinha desconfiança política foram presas e encarceradas 

em prisões superlotadas. Tribunais militares trabalhavam sem pausa, 

anunciando sentenças vingativas. Aqueles que escapavam da execução 

tinham de sobreviver em condições deploráveis, incluindo escassez de 

comida, parca higiene e constantes humilhações, surras e tortura. Sua 

correspondência era controlada por uma rígida censura militar, e os 

prisioneiros ainda tinham de escrever slogans como “Viva o caudillo e o 

novo regime!”, às margens das cartas. [...] O clima de terror psicológico 

coletivo foi muito além dos muros da prisão. Certamente a classe 

trabalhadora se tornou o principal alvo do controle estatal e da repressão, 

mas a discriminação afetou todos os aspectos da vida das pessoas. Para obter 

coisas vitais, como o cartão de racionamento de comida ou um trabalho, era 

necessário dar provas de lealdade ao novo sistema com um certificado oficial 

assinado por uma pessoa autorizada pelo regime (um padre, um oficial do 

Exército ou alguém influente da Falange). [...] Aqueles que não 

compartilhavam dos princípios do regime foram condenados a renunciar a 

seu passado e identidade e a buscar sobreviver em silenciosa submissão 

(ROMERO SALVADÓ, 2008, p. 247). 

O argumento de Salvadó diz respeito às memórias “não oficiais” que, geralmente, 

eram transmitidas no meio familiar e das quais ele teve acesso por meio das lembranças de 

seu avô que, segundo ele, foi vítima da violência da Guerra Civil e do regime franquista, e 

não sobreviveu para experimentar a chegada da modernidade, advinda do período 
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 O Pacto del Olvido foi proposto, efetivamente, após a morte de Franco, pelas novas elites políticas, herdeiras 

das que tinham lutado durante o período de guerra e/ou de ditadura, como vimos antes. Esse discurso tinha como 

proposta: deixar o passado para trás, abandonar as antigas paixões e começar do zero, em um exercício de 

amnésia coletiva. Sobre esse assunto ver: (SALVADÓ, 2008, p. 249); (FERNÁNDEZ, 1996, p. 34-35).  
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transicional. Entendemos que esse tipo de historiografia tem relação com o clima de terror 

psicológico proposto ora pela protagonista do filme, ora pela vontade de morrer da avó, frente 

às lembranças de um passado próximo o qual analisaremos mais a frente. 

A partir dos estudos de Salvadó, em torno desse período, percebe-se a dualidade 

entre alguns movimentos que buscavam mobilizar o passado em função de encontrar nele o 

amparo argumentativo das ações políticas e do pensamento ideológico. A exemplo disso, 

podemos citar alguns movimentos governamentais chauvinistas, xenofóbicos e 

fundamentalistas de um lado, e, por outro, movimentos que agem no intuito de criar esferas 

públicas para privilegiar as diferentes memórias, mesmo que estas acabem por contrastar com 

as políticas da Memória Oficial, como no caso do regime pós-ditatorial franquista, por 

exemplo, que, segundo Salvadó, promoveu um suposto “esquecimento” das violências que, 

no caso, propuseram projetos de reconciliação e leis de anistia na intenção de amenizar as 

atrocidades do passado. Contudo, vemos que os fantasmas do passado sempre assombram o 

presente, o que pode ser visto no filme na presença das personagens da mãe morta e da 

lembranças da avó cadeirante. 

 

 

1.4 O Pacto del Olvido e a proposta de reconciliação: uma aproximação com o conceito 

de memória proposto por Carlos Saura em Cria Cuervos (1975-1982) 

 

 

Uma vez que a Transição Democrática foi marcada pelas memórias da Guerra 

Civil, assim como veremos também nas analises propostas pelo filme, os silêncios e os 

"esquecimentos" do conflito tornaram possíveis as negociações entre os grupos políticos que 

atuavam no cenário espanhol naquele momento.  Segundo Paloma Aguilar: “a memória do 

passado bélico foi onipresente durante a transição e [...] superou a adaptação de algumas das 

decisões mais importantes do período” (FERNÁNDES, 2008, p. 26) 
57

. Dessa forma, a 

lembrança da derrota da Segunda República, como já vimos, foi mantida como exemplo 

negativo a não ser seguido, visto que aquele governo democrático de Azaña (1931-1936) teria 

sido encarado como o grande culpado, segundo uma parcela significativa da sociedade, pela 

luta fratricida entre os anos de 1936 e 1939. 
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 “El recuerdo del pasado bélico fue omnipresente durante la transición y […] subyació a la adopción de 

algunas de las decisiones más importantes del período”. 
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Essa ideia teria sido herdada das políticas de memória franquistas. Nesse sentido, 

a ampla anistia na sociedade espanhola configuraria o resultado desse aparente paradoxo, pois 

não seria somente a consequencia de um esquecimento propriamente dito, mas sim da 

memória atuante e permanente da guerra e da ditadura, mesmo que silenciada. De acordo com 

Charles Powell,  

Não é que não se recordaram dos horrores do passado; pelo contrário, os 

tinham muito presentes e,por isso, precisamente decidiu-se esquecê-los, já 

que as lembranças podiam impedir a reconstrução das relaçoes quebradas 

(POWELL, 2006, p. 26). Tradução livre 
58

 

Nesse caso, lembranças da Guerra Civil serviram ao contexto transicional como 

uma aprendizagem política, na qual os atores políticos foram obrigados a reavaliar o antigo 

inimigo e suas atitudes no passado para, enfim, atualizar seus objetivos políticos e suas 

estratégias.  

A premissa da aprendizagem política consiste na lógica de que o que funcionou 

no passado tende a se repetir e o que fracassou tende a ser evitado. Grosso modo, seria o 

mesmo que falar de um conhecimento histórico exemplar aos moldes de John Rüsen 
59

. Essa 

aprendizagem que um grupo pode associar aos acontecimentos passados, em grande medida 

graças às comemorações e rituais que os evocam, como ao longo de toda a ditadura franquista 

foi posta em prática, “desempenha um papel fundamental no presente, orientando os objetivos 

a serem perseguidos e quais perigos evitar” (FERNANDES, 2008, p. 61) 
60

. 

Nesse sentido, Catroga observa que a aproximação da ideia com a máxima 

ciceriana da História Magista Vitae, na qual os grupos estariam fadados a repetir-se no 

transcorrer de sua história, aponta para a ideia de que “conhecer a biografia dessas 

comunidades as permitiria fugir à repetição daquilo que não convém” (CATROGA, 2006, p. 

34).  Talvez essa perspectiva possa ser vista em Cria Cuervos como uma forma 

contemporânea de representar o passado e tornar a sua história como um exemplo da 

experiência humana como tentaremos mostrar mais adiante. Do mesmo modo e de acordo 

com Reinhart Koselleck, essa premissa consiste na ideia de que: 
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 “no es que no se recordaran los horrores del pasado; al contrario, se tenían muy presentes, y por ello 

precisamente se decidió olvidarlos, ya que su recuerdo podían impedir La reconstrucción de las relaciones 

quebradas”. 

59
 Sobre esse assunto ver: Rüsen, Jörn. História Viva: teoria da história: formas e funções do conhecimento 

histórico. Brasília. Editora UnB, 2010.  

60
 “juega un papel clave en esto, objetivos rectores que deben realizarse y qué peligros que deben evitarse”. 



48 

...a História seria um caminho contendo múltiplas experiências alheias, das 

quais nos apropriamos como um objeto pedagógico; ou, nas palavras dos 

antigos, a História deixa-nos livres para repetir sucessos do passado, em vez 

de incorrer, no presente, nos erros antigos. Assim, ao longo de cerca de dois 

mil anos, a História teve o papel de uma escola, na qual se podia aprender a 

ser sábio e prudente sem incorrer em grandes erros (KOSELLECK, 2011, 

p.42). 

Embora esse conceito tenha sido superado, a partir do século XIX, o termo 

“Historia Mestra da Vida” se inscreve na escrita da História, aos moldes de Michel de Certeau 

61
, como um pensamento de longa duração, que fez raízes enquanto tradição e lugar comum 

nas sociedades. Não raramente, “essa premissa é tomada como algo inquestionável do caráter 

humano, e se torna instrumento utilizado para a comprovação de doutrinas políticas, morais, 

teológicas, jurídicas ou políticas (KOSELLECK, 2011, p.43).  

Isso aconteceu na Espanha ao longo do surgimento da Legitimidade de Origem, 

momento em que Franco afirmava que a história do país confirmava a “incapacidade” dos 

espanhóis em serem governados dentro de regimes democráticos, assim como propagar a 

ideia de que o “ser espanhol” era dado à sina de sangue, sendo inclinado ao conflito fratricida, 

que tornavam irmãos congêneres em inimigos sem rostos, assim como mostrou Antony 

Beevor 
62

. 

Todavia, no caso da Espanha, durante a Transição Democrática, a memória da 

Guerra Civil parece ter aparecido de forma espontânea, pois a presente situação tornava 
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  No livro A escrita da História (2002) Certeau fala sobre o historiador e a concepção de sua análise histórica. 

Segundo o autor: “toda pesquisa historiográfica se articula com um lugar de produção sócio-econômico e 

cultural” (CERTEAU, 2002, p. 62). Nesse sentido, a História, como disciplina acadêmica, também se inscreve  

na escrita da história como nos mostrou Certeau: “cada „disciplina‟ mantém sua ambivalência de ser lei de um 

grupo e a lei de uma pesquisa científica” (CERTEAU, 2002, p. 70). Resumidamente, é o mesmo que dizer que 

existe um saber histórico dentro de um lugar. Entre o saber e o lugar se ajustam os enquadramentos das 

pesquisas. Assim, o lugar se torna uma arena dentro de um jogo hierárquico de interesses ideológicos e políticos 

nacionais. O autor nos fala que “o estudo histórico está muito mais ligado ao complexo de uma fabricação 

específica e coletiva do que ao estatuto de efeito de uma filosofia pessoal à ressurgência de uma „realidade‟ 

passada. É o produto de um lugar” (CERTEAU, 2002, p. 73). Enfim, Certeau nos diz que: “uma mudança da 

sociedade permite ao historiador um afastamento com relação aquilo que se torna, globalmente, um passado” 

(CERTEAU, 2002, p. 75).    

62
 Para Beevor, é errado descrever a Guerra Civil Espanhola como “fratricida”, pois, para ele, a capacidade 

divisionista das novas ideologias podia transformar irmãos em estranhos sem rosto e sindicalistas ou pequenos 

lojistas em inimigos de classe. Dessa forma, todas as noções tradicionais de parentesco e comunidade local 

foram cegamente esmagadas. Beevor descreve que a Guerra Civil Espanhola foi muitas vezes retratada como um 

choque de esquerda e direita, todavia, o autor entende que, esse entendimento, trata-se de uma simplificação 

enganosa, pois, sugiram dois outros eixos de conflito: o centralismo estatal contra a independência regional e o 

autoritarismo contra a liberdade do indivíduo. Assim, escreve o autor, as forças nacionalistas da direita eram 

muito mais coesas porque, com pouca exceções combinavam três extremos coesivos. Eram ao mesmo tempo de 

direita, centralistas e autoritários, ao passo que a República constituía um caldeirão de incompatibilidade e 

suspeitas mútuas, com centralistas e autoritários, principalmente comunistas, enfrentando a oposição de 

regionalistas libertários. Sobre esse assunto ver: (BEEVOR, 2012. p. 25).   
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possível uma associação com o passado devido ao referencial de Memória Oficial, construído 

ao longo do Franquismo. Entretanto, a associação entre presente e passado também foi 

provocada propositalmente, de forma simultânea, por setores da política e da sociedade que 

desejavam atrair, através dessas analogias cronológicas, os demais grupos para suas causas, 

assim como fez a oposição ao Franquismo e também as elites política e econômica, bem como 

os setores da sociedade notadamente franquistas (juízes, militares, catedráticos, polícias, 

funcionários da administração, banqueiros, empresários, grandes proprietários de terras) que 

almejavam permanecer, ou ser representados e defendidos em seus interesses dentro do novo 

governo. 

Essa evocação da Memória Oficial foi resultado direto tanto de uma manipulação 

consciente quanto de uma absorção inconsciente, que esteve mediatizada por anos de políticas 

de memória franquista e por constantes reforços dos atores políticos do presente que, 

curiosamente, não mudaram muito no período da transição, uma vez que até mesmo o 

primeiro ministro do novo governo do rei Juan Carlos, que havia sido indicado pelo ditador 

antes de sua morte, continuou sendo Carlos Arias Navarro, que havia servido ao regime de 

Franco nos últimos anos, mas que, em certa medida, foi fundamental para promover a 

transição, como veremos.  

Após a morte do caudillo em 20 de novembro de 1975, escreve Salvadó, “o 

desmantelamento da ditadura foi promovido em menos de dois anos por um consenso que 

entrecruzava classes e partidos de elementos da antiga ordem e da oposição” (SALVADÓ, 

2008, p. 249). Assim, as novas elites políticas, herdeiras das que tinham lutado 40 anos antes, 

buscavam deixar o passado para trás, abandonar antigas paixões e consolidar dessa forma o 

pacto e o exercício de amnésia coletiva, chamado por Paloma Fernandez de “Pacto del 

Olvido”.  

Contudo, para Salvadó:  

Colocar uma cortina para esconder o passado talvez fosse lógico para a 

classe política, mas isso podia representar a aprovação das evidentes 

distorções e manipulações do regime anterior. Também significaria 

assegurar que a Espanha nunca se submeteria ao terrível processo de auto-

exame empreendido por muitos países europeus após 1945. [...] A nova 

geração de espanhóis com certeza não quer manter os demônios de seus 

antepassados. Entretanto, a tragédia fratricida e a repressão do pós-guerra 

são parte vital de sua memória coletiva e de sua identidade. Como seus 

conterrâneos na Europa, eles devem viver o presente e planejar o futuro, mas 

têm o direito de conhecer a verdade sobre uma era sombria de ódio, 

violência e terror. Só depois de aprender com as paixões e os erros de seus 
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ancestrais, eles serão capazes de entender e adotar a mensagem de Azaña, de 

paz, piedade e perdão (SALVADÓ, 2008, p. 249). 

A narrativa de Salvadó se junta a uma vasta narrativa historiográfica que exalta a 

Espanha Republicana e a breve experiência democrática ocorrida entre os anos de 1931 e 

1936. Durante esses anos, o primeiro ministro, Manuel Azaña, assumiu o governo e propôs 

um pacote de reformas que apontaram para a transformação do país, mas que foi silenciado 

pelo golpe nacionalista em 1936. Mais tarde, na década de 1980, o autor fala de uma nova 

geração de espanhóis que preferem esquecer o passado traumático de guerra e ditadura, como 

se o Pacto del ouvido, como proposta política, pudesse por fim às lembranças de tais 

acontecimentos. 

 

 

1.5 As práticas políticas e a produção de sentido para a vida prática: um método 

comparativo (a segunda república e a transição) 

 

Não só pode haver abusado em comparações, como às vezes se 

compara aquilo que não se conhece de maneira suficiente [...]. Isso 

significa que somente nos momentos em que se conhece os 

testemunhos dos personagens mais relevantes acerca dos momentos 

decisivos é que se pode proceder a um estudo comparativo que tenha 

a esperança de resultados duradouros 
63

.  

Javier Tusell
64

 

O momento de incertezas que o país vivia na década de 1970 tornou possível uma 

série de comparações com o passado pré-guerra da década de 1930. Contudo, as diferenças 

entre os distintos contextos históricos foram ignoradas, seja por conta das omissões nas 

narrativas, ou mesmo por conta dos traumas sociais. De toda sorte, a História Magistra Vitae 

seguiu sendo a máxima argumentativa da aprendizagem política. Essas associações 

falsamente análogas dos marcantes momentos históricos podem ser observadas nos seguintes 

aspectos.  

Em primeiro lugar, a crise econômica internacional dos anos 1970 (que atingiu em 

grande medida a Espanha) foi associada à crise de 1929, causada pelo crack da bolsa de Nova 
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 No sólo puede haber abuso em la comparación, sino que muy a menudo se compara aquello que no se conoce 

de manera suficiente[...]. Ello implica que solo en el momento en el que se conocen los testimonios de los 

personajes más relevantes acerca de los momentos decisivos se puede proceder a un estudio comparativo que 

tenga La esperanza de resultar duradero.   

64
 TUSELL, Javier. La transición a la democracia en España como fenômeno de Historia política.  



51 

York (que teve pouquíssimo reflexo na economia espanhola pré-republicana). Em segundo 

lugar, com relação à situação do campo e seu desenvolvimento (grande objeto de disputa ao 

longo do período republicano), a década de 1970 não era similar em quase nenhum aspecto 

com a de 1930, visto que a modernização da indústria agrícola e o desenvolvimento urbano 

acarretaram na perda de importância que o campo tinha anteriormente com relação à 

concentração de poder político dos grandes proprietários. Dessa maneira, o campo já não era 

mais uma zona de tensão entre grupos políticos e sociais. Em terceiro lugar, as atividades 

políticas de anarquistas e anarco-sindicalistas, que nos anos 1930 provocaram revoltas 

obreiras e campesinas, já eram pouco expressivas nos anos de 1970, uma vez que, o 

Franquismo já havia acabado com grande parte dos focos de engajamento sindical, sendo 

assim, o anarquismo praticamente desapareceu do debate por ser vinculado à desordem 

política e à barbárie da guerra, ao contrário de quando teve fim a guerra, momento em que os 

anarquistas eram um grupo forte. Em quarto lugar, a forte presença da Igreja Católica, na 

política dos anos de 1930, deu lugar ao seu gradual afastamento político desde os anos 1960 

até a transição democrática, o que resultou num processo transicional comprometido com o 

Estado laico. Em quinto lugar, é preciso salientar que a situação internacional dos anos de 

1970 era muito mais favorável a regimes democráticos do que ao longo da década de 1930, 

uma vez que, naquela época, mesmo com o mundo bipolarizado, definindo as relações 

internacionais, doutrinas de apelo totalitário como o comunismo, o fascismo e o nazismo, já 

não possuíam espaço e condições para germinar. Em sexto lugar, as tentativas frustradas de 

golpes militares produzidos pelos setores mais reacionário do antigo regime, durante a 

transição, como aquela ocorrida no ano de 1982, que apresentamos no início do texto, poucas 

semelhanças tinham com as articulações políticas conservadoras que antecederam o 

Alzamiento Nacional em 1936, visto que a abertura democrática foi resultado direto do 

colapso da coalizão conservadora espanhola e da cisão entre facções do seio do regime. Em 

último lugar, com relação aos nacionalismos periféricos 
65

, pode-se observar um movimento 

contrário ao que foi exposto até agora: nos anos 1970 a situação era mais delicada do que na 

década de 1930, pois durante a vigência da Segunda República existiu o esforço em fornecer 

autonomia política para as regiões interessadas, já no período transicional, a luta política por 

autonomia transformou-se em motivação para atentados contra as forças de segurança, muitas 

vezes atingindo vítimas civis.  
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 Sobre esse assunto ver: SEIXAS, 1994, p. 489-526. 
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Nesse sentido, a relação direta da Memória Oficial da Segunda República 

(enquanto período de instabilidade social e política que levou o país a entrar em uma Guerra 

Civil) se deu no período transicional nos âmbitos político e social. Entretanto, é preciso 

compreender que a associação entre o passado da Espanha da década de 1930 com a dos anos 

1970 se trata da forma como o discurso da Legitimidade de Origem foi incutido na sociedade 

durante a ditadura, ou seja, se o princípio de argumentação que dava legitimidade à existência 

do Franquismo era de que esse fora necessário para garantir que a guerra não mais ocorresse 

no momento em que o regime deixou de existir, o que asseguraria que outra guerra não 

acontecesse? Basicamente foi essa a indagação que permeou as inquietações durante o 

período transicional. Conforme argumenta Paloma Fernández: 

 [...] A memória não deixou de desempenhar um papel instrutivo do 

presente. A capacidade evocadora de períodos cruciais como a Segunda 

República e a Guerra Civil era poderosíssima e, na hora de decidir o que 

fazer em um momento de tanta incerteza, tanto as estratégias das elites 

políticas como o comportamento da sociedade em geral estiveram 

mediatizados por sua memória. A lição mais importante aprendida poderia 

ser resumida no ditado „o que evita a ocasião evita o perigo‟, o que neste 

caso se traduziria no apoio a um desenho institucional distinto, de que se 

eliminariam aqueles aspéctos que se acreditavam, mas haviam contribuido 

para a radicalização da vida política e social naqueles tempos  

(FERNÁNDEZ, 2008, p. 250). Tradução livre 
66

 

Dentro desse panorama sociopolítico, a Transição Democrática resultou em 

mudanças significativas no modelo de democracia republicana da Espanha dos anos 1930. 

Houve a instauração de um parlamento bicameral (governo misto), diferentemente do 

unicameral republicano (formado apenas por uma câmara); entrou em vigor a lei eleitoral que 

garantiu a presença apenas de amplas maiorias, o que reduziu a fragmentação partidária no 

parlamento, como foi durante a Segunda República; o processo de negociação entre os atores 

políticos foi pautado pela moderação no debate e pelo amplo acordo político, diferentemente 

das disputas políticas dos anos 1930.  

Além disso, optou-se pela monarquia constitucional (modelo, unitária, pacífica, 

estável e segura) ao invés somente do retorno da República. Segundo Javier Pradera: 
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 [...] la memoria no dejó de desempeñar un papel aleccionador del presente. La capacidad evocadora de 

periodos tan cruciales como la Segunda Republica y La Guerra Civil era poderosísima y, a la hora de decidir 

qué hacer en un momento de tanta incertidumbre, tanto las estrategias de las élites políticas como el 

comportamiento de la sociedad en general estuvieron mediatizados por su recuerdo. La más importante lección 

aprendida podía sintetizarse en el dicho que reza „el que evita la ocasión evita el peligro‟, lo que en este caso se 

traduciría en el apoyo a um diseño institucional distinto, de que se eliminarían aquellos aspectos que se creia 

más habían contribuido a la radicalización de la vida política y social en aquellos tiempos. 
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[...] A memória histórica das dimensões mais trágicas e sombrias da guerra 

civil e do seu legado (o luto da pós-guerra, os anos de fome, a discriminação 

contra os vencidos, as longas perseguição aos adversários de esquerda, os 

temores irricionais dos vencedores e o revanchismo) contribuiu, 

provavelmente, para facilitar a instauração e a consolidação da Monarquia 

parlamentarista (PRADERA, 2000, p. 18). Tradução livre. 
67

 

O intento de reconciliação entre antigos adversários possibilitou uma parcial 

reabilitação dos “vencidos”, refletindo no início das reparações econômicas às vítimas do 

Franquismo. Essa compensação aos “derrotados” permitiu que a Retórica da Reconciliação 

pudesse finalmente ser posta em prática e, ao mesmo tempo, garantiu a cristalização do 

discurso da culpabilidade compartilhada, na qual todos foram culpados pela tragédia de 1936; 

pelas demais atrocidades cometidas até 1939 (final da guerra) e, consequentemente, até a 

morte de Francisco Franco em 1975 (isso se considerado o regime Franquista como sequência 

da guerra). Seja como for, a velha máxima continua a ser ecoada ao longo dos tempos: “na 

democracia não existe inocentes”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 As lembranças e os esquecimentos no interior da redemocratização 

 

 

 “As Memórias são construídas e requisitadas socialmente” (CAPARRÓS-LERA, 

2007, p. 27) 
68

, visto que as lembranças são processos internalizados pelos indivíduos, porém 

demandadas devido a fatores externos, como em uma conversa ou dentro de qualquer outro 

ambiente composto por diferentes sujeitos.  

Nesse sentido, “a troca de experiências e de lembranças entre os integrantes de um 

grupo, constrói um vínculo de empatia, que suscita outras vivências e recordações 

semelhantes, configurando um entendimento da memória dentro do grupo como 
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 […] la memoria histórica de las dimensiones más trágicas y sombrías de la guerra civil y de su herencia (el 

luto de la posguerra, los años del hambre, la discriminación de los vencidos, las largas condenas a los 

opositores de izquierda, los temores irracionales de los vencedores al revanchismo) contribuyó, probablemente, 

a facilitar la instauración y consolidación de la Monarquía parlamentaria. 

68
 “Los recuerdos se construyen y son socialmente necesarios”. 



54 

representações (ou re-presentificações) compartilhadas sobre o passado” (RUIZ-VARGAS, 

2008, p. 82) 
69

. Em Cria Cuervos, veremos que Saura trabalha bem essa ideia em dois 

momentos: quando a personagem Ana se questiona sobre a força das memórias e a 

complexidade de seu entendimento e quando a personagem da avó é colocada em frente ao 

mural de fotos e se emociona ao ver ali um passado inalcançável que a leva a um desejo de 

morte. 

Assumindo essas ideias, Paloma Aguilar argumenta que tal memória constituída 

dentro de um grupo “pode se fortalecer de acordo com alguns fatores sociais de construção 

identitária como religião, etnia, sexo, idade, nacionalidade, passado comum etc., ao passo que 

as próprias recordações pessoais dos sujeitos vão se alterando continuamente, modificadas 

pelas lembranças e relatos dos outros, pois a memória não é imóvel” (FERNÁNDEZ, 2008, p. 

47) 
70

.  

Os dois argumentos nos levam a pensar que, a Memória bem como o Tempo seria 

“uma construção social, cuja faculdade mental individual é transladada ao âmbito coletivo, 

capaz de ser transmitida a terceiros, configurando sua característica intersubjetiva” 

(FERNÁNDEZ, 2008, p. 47) 
71

. Por esse caminho, pode-se afirmar que a Memória é um 

fenômeno indissociável do contexto social e histórico, e, devido a isso, é impossível ser 

excluída da esfera pública, visto que a lembrança é uma narrativa compartilhada, assim como 

nos apresenta Paul Ricoeur: 

Em sua fase declarativa, a memória entra na região da linguagem: a 

lembrança dita, pronunciada, já é uma espécie de discurso que o sujeito trava 

consigo mesmo. Ora, o pronunciado desse discurso costuma ocorrer na 

língua comum, à língua materna, da qual é preciso dizer que é a língua dos 

outros. [...] Assim posta na via da oralidade, a rememoração também é posta 

na via da narrativa, cuja estrutura pública é patente (RICOEUR, 2008. p. 

138-139). 
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 “el intercambio de experiencias y recuerdos entre los miembros de un grupo , la construcción de un vínculo 

empático , lo que plantea otras experiencias y recuerdos similares , el establecimiento de una comprensión de la 

memoria dentro del grupo como representaciones (o re- presentificações ) compartió sobre el pasado”. 

70
 “puede ser reforzado de acuerdo con algunos de los factores sociales de la construcción de la identidad como 

la religión , etnia, género , edad , nacionalidad, etc. pasado común , mientras que sus propios recuerdos 

personales de los sujetos se van a cambiar continuamente modificados por los recuerdos y las historias de los 

demás , porque la memoria no es una propiedad”. 

71
 “una construcción social cuya facultad mental individual se transfiere al nivel colectivo , se puede transmitir 

a los demás mediante el establecimiento de su característica intersubjetiva”. 
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As “rememorações se formam e se mantêm devido a acontecimentos que 

representam mudanças significativas na vida das pessoas” (BLANCO, 1997, p. 95) 
72

 e se 

agrupam em comunidades conforme a semelhança das vivências verificadas nos diálogos. Por 

meio da dinâmica das lembranças, construídas coletivamente, “a oralidade adquire um papel 

fundamental na reconstrução de recordações do passado, ao passo que se reafirma a 

identidade do indivíduo frente ao grupo e do coletivo frente à sociedade” (RUIZ-VARGAS, 

2008, p. 68) 
73

. Para que nossa memória se beneficie da dos outros, segundo Maurice 

Halbwachs, 

... não basta que eles nos tragam seus testemunhos: é preciso também que ela 

não tenha deixado de concordar com suas memórias e que haja suficientes 

pontos de contato entre ela e as outras para que a lembrança que os outros 

nos trazem possa ser reconstruída sobre uma base comum (HALBWACHS, 

2006, p. 38). 

Halbwachs parece fazer uma ponte com a ideia do que poderíamos chamar, aos 

moldes de Rüsen, de a cultura da memoração
74

, uma vez que aqui a memória se constitui 

mediante um processo de homogeneização das representações do passado e da redução da 

diversidade das recordações. Assim, através das ferramentas de comunicação, registram-se 

entre os indivíduos (por meio das relações interpessoais) as lembranças comuns que nada 

mais são do que o produto dessas lembranças estruturadas.  

Essa memória, por sua vez, torna-se parte integrante e definidora da identidade do 

grupo, “e pode prolongar-se através do tempo mesmo que sofra transformações em sua 

estrutura, permitindo que os membros de futuras gerações continuem partilhando da mesma 
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“ recuerdos se forman y mantienen debido a los eventos que representan cambios significativos en la vida de 

las personas”. 

73
“la oralidad adquiere un papel clave en la reconstrucción de la memoria del pasado , al tiempo que reafirma 

la identidad del individuo contra el grupo y el frente colectiva para la sociedad”. 

74
 Os atuais debates em torno da cultura da memoração, segundo Rüsen, “podem ser entendidos como parte de 

uma virada histórico-cultural que a ciência histórica alemã executa há um bom tempo. Na esteira dessa virada, a 

dimensão das percepções culturais, experiências, autointerpretações, normas de ação e também memorações, que 

fora tirada de foco ou negligenciada na tradição da história social e da sociedade, ingressa no campo visual de 

maneira nova e também mais intensamente do que até agora. Abordagens a partir da história do cotidiano e 

abordagens microanalíticas, os procedimentos metodológicos da descrição densa (de Gueertz) e da oral history e 

também a consideração de memorações como fatores da orientação e identidade culturais caracterizam essas 

correntes mais recentes do pensamento histórico” (RÜSEN, 2014, p. 90-91). Nesse sentido, não há uma divisão 

entre os termos “memórias individuais” e “memórias coletivas”, proposto por Halbwachs, mas sim as 

memorações a respeito do passado, independentemente que essas sejam do grupo ou do indivíduo.   
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identidade” (FERNÁNDEZ, 2008, p. 50) 
75

. Na intenção de propor um melhor entendimento, 

Catroga nos adverte que: 

A recordação envolve sujeitos diferentes do evocador, pois deseja ascender 

ao verossímil, recorrendo às recordações de outros, como recurso, para ser 

comprovada. [...] como a consciência do eu se matura em correlação com 

camadas memoriais não só diretamente vividas, mas também adquiridas, tem 

de se ter presente que estas, para além das de origem pessoal, só se formam a 

partir de narrações contadas por outros, ou lidas e vistas em outros: o que 

prova que a memória é um processo relacional e intersubjetivo, mas no seio 

de um horizonte comum que permite o reconhecimento e a compartilha 

(CATROGA, 2006, p. 13). 

Dentro dessa discussão, pode-se concluir que assim como é impossível se 

lembrar de tudo, é impraticável narrar tudo. Por este motivo se deve partir do pressuposto de 

que existe a necessidade de selecionar as memórias as quais se pretende narrar. Nesse sentido, 

o processo de seleção dos feitos memoráveis deve servir a um determinado propósito. Sendo 

assim, as informações que permanecem correntes como lembranças integram a Memoração, 

enquanto os demais feitos tornam-se refugos, resultando em omissões e “esquecimentos”, 

pois os grupos tendem a “selecionar seu passado, processo psicológico em que as escolhas são 

sempre acompanhadas pelo que se olvida, pois, quer se queira ou não, escolher é também 

esquecer, silenciar e excluir” (CATROGA, 2006, p. 26). 

Segundo Ricoeur, “as estratégias do esquecimento enxertam-se diretamente 

nesse trabalho de configuração: pode-se sempre narrar de outro modo, suprimindo, 

deslocando as ênfases, refigurando diferentemente os protagonistas da ação assim como os 

contornos dela” (RICOEUR, 2008, p. 455). Assumindo as ideias passadas, associadas a essas 

últimas, conclui-se que os indivíduos recordam, porém é o grupo quem decide o que é 

memorável e transmissível, permitindo que outros indivíduos se lembrem de algo que não 

aconteceu com eles diretamente. Assim, “são os elementos do presente que levam os grupos, 

ou quem está no controle da administração do Estado, a selecionar o que é pertinente lembrar-

se do passado” (FERNÁNDEZ, 2008, p. 47) 
76

.  

Nessa perspectiva, durante o processo transicional espanhol, os grupos políticos 

em disputa tinham consciência de que o debate sobre as questões mais espinhosas, do passado 

recente do país, apareceria. Assim, o que fazer com os legados da Guerra Civil e do 
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 “y puede extenderse en el tiempo , incluso sufrir cambios en su estructura , permitiendo que los miembros de 

las generaciones futuras seguir compartiendo la misma identidad”. 

76
 “son los elementos de esta principales grupos, o que está en control de la administración del Estado , para 

seleccionar lo que es relevante para recordar el pasado”. 
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Franquismo? Os franquistas aperturistas, como nos mostrou Beevor, aqueles que entraram na 

negociação por compreender que a abertura à democracia era inevitável, naquele momento, 

tinham muito a perder com sua vinculação com o passado ditatorial e com a origem do regime 

(uma guerra fratricida, resultado de um golpe de Estado mal sucedido). 

Além disso, os setores mais fiéis ao espírito do Alzamiento Nacional também 

tentaram articular operações golpistas para retornar ao Franquismo, como forma de governo 

verdadeiramente legítimo, isso deixou a sociedade apreensiva com relação ao início de uma 

nova guerra civil 
77

. Já a oposição se encontrava comprometida com a memória da Guerra 

Civil devido a alguns fatores: as brigas internas entre comunistas, anarquistas, liberais e 

socialistas que enfraqueceram a luta contra os insurgentes, permitindo, em grande medida, 

que os nacionalistas vencessem; as milícias populares também cometeram atrocidades durante 

a contenda, ao queimar Igrejas, assassinar clérigos, fuzilar inimigos sem qualquer tipo de 

julgamento, e cometer todo o tipo de violência contra civis que estivessem do lado dos 

amotinados nacionalistas.  

Além do mais, existia desconfiança da sociedade civil frente à oposição, pois a 

imagem da esquerda republicana roja, da década de 1930, era memorada como sinônimo de 

anarquia e caos, de modo que os espanhóis continuavam a associar a oposição política com o 

perigo de uma nova Guerra Civil, resultado direto das políticas de memória franquistas, 

somadas ao temor das ações do ETA
78

. Nesse sentido, a Memória Oficial sobre a República 

(mesmo falseada pela ditadura) era incômoda e indesejada. Foi nesse momento que surgiu o 

que a historiadora Paloma Fernández compreendeu como sendo um “pacto de silêncio não 
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 A cisão entre facções dos herdeiros políticos do Franquismo resultou em três tentativas frustradas de golpe, ao 

longo da transição democrática, visando o retorno do regime tal qual fora concebido no final da Guerra Civil – 

fiel ao Alzamiento Nacional e à Legitimidade de Origem. À primeira tentativa foi dado o nome de Operación 

Galaxia (1978), a segunda é referida como 23-F (1981) e a última é apenas conhecida como “Conspiração de 

Outubro” de 1982. Sobre esse assunto ver: (AGÜERO, 1988, p. 19). 

78
  ETA é um grupo separatista que defende a criação de um Estado basco independente. O País Basco é uma 

região que abrange uma parte de Navarra, situada no extremo norte da Espanha, e a região que foi nomeada pelo 

grupo como Euskadi, situada no extremo norte da França. O grupo foi criado em 1959 por membros do partido 

nacionalista Basco. O lema do ETA é Bietan jarrai, que quer dizer “seguir nas duas”, em outras palavras, usar de 

medidas políticas e militares para lutar pela independência da região basca. O ETA também protestava contra a 

ditadura franquista que proibia qualquer demonstração de nacionalismo basco. Inicialmente, a ideia central do 

ETA era propagar os princípios e a cultura do povo basco como meio de alcançar seus objetivos. Entretanto, 

durante a ditadura franquista, o grupo foi coagido e impedido de manifestar seus ideais políticos. Isso fez o 

grupo optar pela luta armada. Dessa forma, o ETA passou a ser considerado como um grupo terrorista. A partir 

de 1975, com a morte do ditador, as demandas bascas passaram a ser tratadas com um pouco mais de liberdade, e 

quatro anos depois, a Constituição espanhola declarou a região como uma província autônoma, com parlamento, 

polícia e governo próprio. Ainda assim, o ETA continuou lançando mão de ofensivas armadas, pois exigiam a 

total independência do País Basco, com a criação do seu Estado. Então, continuaram a provocar atentados que 

levaram mais de 800 pessoas à morte durante décadas de confrontos que só se encerraram nos anos 2000. 
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explícito”, que viria beneficiar, igualmente, a todos os atores políticos envolvidos nesse 

processo de negociação durante a transição. Segundo Fernández: 

[...] se produziu um esforço deliberado, tão inquestionável e amplo que nem 

se quera pode ser explicitado, por subtrair do debate parlamentar os aspectos 

mais espinhosos do passado e,assim, evita uma possível, desqualificação dos 

adversário pessoais, especialmente se elas estavam relacionadas com a 

guerra civil. Desse modo, embora as evocações da contenda tivessem sido 

muito abundantes na Transição, quase sempre se plantou um sentido positivo 

e instrutivo, como algo a ser evitado a todo custo, e estiveram baseadas em 

um consenso fundamental em torno da ideia de que ambos os bandos 

cometeram atrocidades injustificável (FERNÁNDEZ, 2008, p. 282). 
79

 

É curioso observar que nesse “acordo” não fica clara a vontade de saber quem 

cometeu mais crimes de guerra, ou quem foi mais responsável pelas barbáries cometidas. Ao 

que parece, esse “consenso” estava muito mais ligado ao desejo de superar as lembranças da 

Guerra Civil e os rancores que ela suscitava, de maneira que aquela tragédia coletiva nunca 

mais voltasse a acontecer.  

O reflexo mais representativo do desejo de superação foi a elaboração da Lei de 

Anistia, de 1977, que consistiu num acordo político aprovado pela maioria do parlamento que 

impedia a submissão de juízos sobre as violações de Direitos Humanos do regime anterior. 

Porém, é importante salientar que, grosso modo, em certa medida, embora todos os grupos 

tenham se beneficiado com o “pacto de silêncio” e, considerando o fato de que a oposição 

política não violou nenhum princípio dos Direitos Humanos, durante a vigência do governo 

franquista, pode se concluir que este último teve mais favorecimento dentro do processo, uma 

vez que teve quase 40 anos para apagar os rastros das atrocidades cometidas. 

Ao retrocedermos no tempo, é possível observar que as transformações sociais da 

década de 1970 vieram acompanhadas de um crescente desejo de superação dos traumas
80

 da 

Guerra Civil, para, enfim, apaziguar os ânimos políticos e reconciliar os espanhóis. Segundo 
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 [...] se produjo un esfuerzo deliberado, tan incuestionable y amplio que ni siquiera hubo de hacerse explícito, 

por sustraer del debate parlamentario los aspectos más espinosos del pasado, así como evitar, em lo posible, 

descalificaciones personales al adversario, particularmente si estaban relacionadas con la Guerra Civil. De este 

modo, aunque las evocaciones a la contienda fueron muy abundantes en La Transición, casi siempre se 

plantearon en un sentido positivo y aleccionador – como algo que debía evitarse a toda costa – y estuvieron 

basadas en un consenso fundamental en torno a la idea de que em ambos bandos se cometieron atrocidades 

injustificables. 

80
 Para a historiadora Maria Rita Kehl em “Os crimes do Estado se repetem como farsa”, artigo que fala sobre os 

traumas da ditadura, só é possível superá-los quando há uma “roteirização” dos mesmos. Segundo a autora, “O 

apagamento rápido (e forçado) dos crimes da ditadura lembra os efeitos perversos do esquecimento dos crimes 

da escravidão”, que, no caso brasileiro teria impedido a promoção de políticas de reparação às populações 

afrodecendentes recém libertadas do cativeiro. Esse exemplo sobre trauma talvez possa ser usado também para a 

sociedade espanhola onde uma parcela da sociedade preferiu silenciá-lo ao invés de roteirizá-lo/narrá-lo.  
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Charles Powell, “durante a última década de vida do regime [estudos] sugerem que a 

cidadania outorgava mais importância a valores como a paz, a estabilidade e a ordem, do que 

outros como a justiça, a liberdade ou a democracia (POWELL, 1991. p. 7) 
81

 [grifo nosso]. 

Entretanto, “nada indica que as feridas realmente haviam sido curadas: a paz e a 

estabilidade tornaram-se prioridade ao ponto de, em nome de uma transição política 

relativamente tranquila, a sociedade estar disposta a “esquecer” as tragédias da guerra diante 

do vazio de poder do Estado, pois o medo de um novo confronto era premente” (GARCÍA, 

2009, p 44) 
82

. Sobre esse assunto Fernández escreve: 

O resultado de tudo isso durante a transição foi que, independentemente de 

quem foi o responsável pelo desencadeamento da guerra, do por quê se havia 

provocado tal violência tão generalizada, de quem havia cometido mais 

atrocidades e de que tipo de violência resultava mais responsabiliidade, 

muitos espanhóis preferiram deixar suas lembranças daquele episódio brutal 

para prosseguir, de forma objetiva, um único objetivo: nunca mais consentir 

uma nova contenda fratricida e não concordar com um novo conflito 

fratricida, o que implicava renuncia, concessões e compromissos por parte 

de todos (FERNÁNDEZ, 2008, p. 34). Tradução livre 
83

 

O aparente “esquecimento” que se contrapôs às Memorações nada mais foi do que 

“silêncio”, isto é, o indício da existência dos traumas sociais que expressam de forma latente 

uma autocensura de parte do coletivo, a existência de cicatrizes políticas ainda abertas e 

problemas vivos subjacentes na vida do país.  

Segundo o historiador Javier Pradera, “esse “silêncio” atingiu, durante a transição, 

pelo menos três setores da sociedade que, de alguma forma, acabaram por se beneficiar com a 

omissão” (PRADERA, 2000. p. 53).  O autor os elenca da seguinte forma: os setores oriundos 

do antigo governo; algumas vítimas ainda traumatizadas com anos de perseguição e violência 

e que, por conta disso, não desejavam evocar o passado; e, por fim, uma ampla parcela da 

sociedade que, embora não tenha colaborado ativamente para a manutenção do Franquismo, 
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 “durante la última década de vida del régimen [estudos] sugieren que La ciudadanía otorgaba mayor 

importancia a valores tales como la paz, La estabilidad y el orden, que a otros como la justicia, la libertad o la 

democracia”. 

82
 “nada indica que las heridas habían sido realmente sanado : la paz y la estabilidad se convirtieron en 

prioridad al punto, en nombre de una transición política relativamente pacífica , la empresa está dispuesta a 

"olvidar " las tragedias de la guerra antes de que el vacío de poder de Estado , por temor a un nuevo 

enfrentamiento estaba presionando. 

83
 El resultado de todo ello durante la transición fue que, independientemente de quién fuera el responsable del 

desencadenamiento de la guerra, de por qué se había desatado una violencia tan generalizada, de quién había 

cometido más atrocidades y de qué tipo de violencia resultaba más reprobable, muchos españoles prefirieron 

alejar de su mente ese brutal episodio para perseguir, de forma obsesiva, un único objetivo: nunca más 

consentir una nueva contienda fratricida, lo que implicaba renuncias, cesiones y compromisos por parte de 

todos. 
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ao longo do tempo, pouco ou nada fez para protestar contra o governo, pois, beneficiou-se 

com as oportunidades proporcionadas pela situação política e econômica vigente. 

Historicamente, Michael Pollak vai explicar essa situação da seguinte forma: 

Em face dessa lembrança traumatizante, o silêncio parece se impor a todos 

aqueles que querem evitar culpar as vítimas. E algumas vítimas, que 

compartilham essa mesma lembrança „comprometedora‟, preferem, elas 

também, guardar silêncio. Em lugar de se arriscar a um mal-entendido sobre 

uma questão tão grave, ou até mesmo de reforçar a consciência tranquila e a 

propensão ao esquecimento dos antigos carrascos, não seria melhor se abster 

de falar? (POLLAK, 1989, p. 6). 

Nesse momento, o mito de Origem do Franquismo assumiu nova roupagem, 

passando de uma memória permanente e atuante, promovida por políticas de memória 

franquistas, que justificavam a existência do próprio regime, bem como alimentava sua 

legitimidade, para uma nova memória velada, aparentemente eliminando os traços mais 

visíveis do regime franquista para tentar promover a reconciliação dentro da sociedade 

espanhola em nome da estabilidade política e da paz. Nesse sentido, buscaram-se acabar com 

as datas comemorativas instituídas pelo regime anterior, retirar os símbolos públicos 

referentes ao Franquismo, excluir os versos do hino nacional (que remetiam à vitória na 

guerra) e anistiar crimes políticos, com o intuito de apagar da memória as marcas causadas 

pelos longos e duros anos do regime Franquista. Esse pano de fundo serve como base para 

que o diretor Carlos Saura e o produtor Elias Querejeta pensem na estrutura de Cria Cuervos. 

Todavia, ao contrário das políticas franquistas para encobrir os traumas dos anos de guerra e 

de ditadura, Cria Cuervos irá escancarar o cotidiano de parte das famílias espanholas da época 

e mostrar que esse suposto esquecimento foi ainda mais traumático em níveis políticos e 

sociais do que a abertura para o debate acerca das memórias que foram silenciadas. 
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CAPÍTULO II 

A CULTURA CINEMATOGRÁFICA ESPANHOLA E AS DIFERENTES 

PERSPECTIVAS SOBRE A GUERRA CIVIL E O FRANQUISMO (1939-1975) 

 

 

Na intenção de compreender, mesmo que de modo superficial, a complexa cultura 

cinematográfica espanhola, na qual Saura e Querejeta estão inseridos, propomos a partir 

daqui, uma análise do universo cinematográfico espanhol para uma maior interação do leitor 

com a proposta da pesquisa e também para uma maior percepção de elementos que serão 

igualmente vistos na análise de Cria Cuervos, onde Saura irá propor um contra discurso (a 

partir de técnicas sofisticadas, por meio das imagens e do enredo do filme) às técnicas um 

tanto “simplistas” propostas pelo No-Do. 

 A primeira metade do século XX “foi marcada pela ascensão e a consolidação 

dos regimes que utilizaram os meios de comunicação de massas como instrumento de 

propaganda política e de controle da opinião pública” (PINHEIRO, 2003, p. 103) 
84

. A partir 

daí, a propaganda política, entendida como fenômeno da sociedade e da cultura de massas, 

“consolidou-se nas décadas de 1920-1940, com o avanço tecnológico dos meios de 

comunicação” (CAPELATO, 1998, p. 35).  

Capelato observa que naquela época se valendo de idéias e conceitos, a 

propaganda transformou o fenômeno social em imagens, símbolos, mitos e utopias, por meio 

da transmissão pela mídia. Nesse passo, a autor observa que “a referência básica da 

propaganda é a sedução, elemento de ordem emocional de grande eficácia na conquista de 

adesões políticas” (PINHEIRO, 2003, p.103).  

Pinheiro conclui que em qualquer regime, a propaganda é estratégica para o 

exercício do poder, mas adquire uma força muito maior naqueles em que o Estado, graças à 

censura ou monopólio dos meios de comunicação, exerce rigoroso controle sobre o conteúdo 

das mensagens, procurando bloquear toda atividade espontânea ou contrária à ideologia 

oficial. Compreende-se, portanto, que o poder político, nesses casos, “conjuga o monopólio 

da força física com a força simbólica 
85

 e tenta suprimir, dos imaginários sociais, toda 

representação coletiva do passado, do presente e do futuro que seja distinta daquela que atesta 
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 PEREIRA, 2003, p. 101-131.  

85
 O fator simbólico para Saura é fundamental em Cria Cuervos. 
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a sua legitimidade e cauciona o controle sobre o conjunto da vida coletiva” (ARENDT, 1998, p. 

390).  

A partir dos estudos de Arendt, percebe-se que em regimes dessa natureza, a 

propaganda política se torna onipresente, atuando no sentido de aquecer as sensibilidades e 

tende, dessa forma, a provocar paixões, visando assegurar o domínio sobre os corações e as 

mentes das massas. Considerando as especificidades daquelas sociedades que viveram sob 

regimes ditatoriais, o cinema foi bastante privilegiado, uma vez que, dentre todos os meios de 

comunicação utilizados para exercer forte influência psicológica, imposta pelos regimes, ele 

foi um dos meios de comunicação mais utilizados, segundo Pinheiro.  

De acordo com o autor, “na Primeira Guerra Mundial (1914-1918), teve início, de 

forma generalizada, a utilização do cinema como arma de propaganda política, no entanto, 

ainda de forma modesta e ingênua” (PINHEIRO, 2003, p. 101). Segundo ele, “os filmes de 

propaganda desse período não possuíam o aperfeiçoamento técnico, o fascínio e a eficácia que 

teriam os produzidos a partir da ascensão dos regimes fascistas e da Segunda Guerra Mundial 

(1939-1945).” (PINHEIRO, 2003, p. 101).  

Todavia, a respeito do caso específico da cinematografia espanhola, da época, 

escreve o historiador Bruno Hypólito: “muito embora os primeiros filmes espanhóis datem do 

final do século XIX, a produção, distribuição e exibição destes estiveram muito mais restritas 

às grandes cidades, recebendo maior destaque Barcelona, Valência e, posteriormente, Madri 

(HYPÓLITO, 2011, p. 55). Os filmes, produzidos naquela época, segundo Hypólito, eram 

praticamente artesanais e sem comprometimento algum com o Estado, de modo que não se 

classificava como uma indústria cinematográfica no sentido estrito do termo 
86

. Depois, 

“conforme o passar dos anos, as experimentações estéticas realizadas pelos diretores 

acabaram moldando a forma como o cinema foi sendo configurado na Espanha” 

(CAPARRÓS-LERA, 2007, p. 52) 
87

.  

Na relação História x Cinema, foi durante a Segunda República, de acordo com o 

Aguilar, entre os anos de 1931 e 1936, que o cinema espanhol ganhou a devida importância 

para o país: surgia o primeiro filme sonorizado, La aldea maldita (Florián Rey, 1930), e se 

criavam novos estúdios e produtoras cinematográficas, com mão de obra técnica para 
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 Grosso modo, o termo “Indústria Cinematográfica” se refere a um setor de desenvolvimento econômico e 

tecnológico voltado para a produção e distribuição em larga escala de filmes. 

87
 “con los años , los experimentos estéticos realizados por directores simplemente marcando el camino que la 

película se estaba estableciendo en España”. 
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realização de filmes. Nesse período, “foram realizados, na Espanha, em média, 24 filmes por 

ano” (DIEZ, 2001, p. 145), começando a desenhar uma indústria do cinema propriamente dita. 

Nessa época, mostra o autor que, também foi realizada a primeira rodagem propagandística do 

Estado: Fermín Galán (Fernando Roldán, 1931), que conta a história do capitão republicano 

homônimo executado durante a rebelião contra a monarquia em Jaca, em 1930, antecedendo a 

ascensão da Segunda República.  

Entretanto, segundo Caparrós, a Guerra Civil (1936-1939), interrompeu essa 

nascente indústria cinematográfica no país e, durante os anos de conflito, a produção 

independente de filmes esteve mais voltada à propaganda política de choque dos respectivos 

grupos que participavam do combate, não havendo qualquer preocupação na manutenção dos 

estúdios ou na infra-estrutura para que o cinema espanhol perdurasse independentemente de 

quem saísse vitorioso do conflito. Ambas as frentes em disputa realizaram séries de filmes 

panfletários, enaltecendo a luta em prol de seus respectivos ideais e reafirmando seus 

discursos contra o inimigo 
88

. 

Foi durante os três primeiros anos de conflito que a frente nacionalista criou o 

Departamento Nacional de Cinematografia, em 1938. “O departamento era ligado ao 

Departamento Nacional de Propaganda, à Junta Superior de Censura e ao Sindicato Nacional 

do Espetáculo” (AGUILAR, 2007, p. 24) 
89

. Segundo Aguilar, esse departamento, com o final 

da Guerra Civil e a vitória dos nacionalistas, firmou um importante acordo com a Itália e a 

Alemanha, países que os nacionalistas nutriam profunda simpatia.  

O acordo não proporcionou à Espanha uma grande produção, mas foi de suma 

importância para o regime Franquista, durante seus primeiros anos, pois “a produção fílmica 

permanecia em uma média de 35 filmes anuais” (DIEZ, 2001, p. 150) 
90

. Nesse sentido, é 

possível observar as dificuldades de se restabelecer uma produção fílmica significativa. 

Segundo Aguilar, “mesmo com os avanços tecnológicos da época, o país não conseguiu 

ampliar sua produção cinematográfica proporcionalmente aos demais países europeus, uma 

                                                           
88

 Segundo DIEZ, esses filmes, em sua maioria, eram basicamente cenas das batalhas travadas no campo e nas 

cidades, mostrando a destruição do país causada pelo inimigo. Além disso, enalteciam a valentia de seus 

respectivos heróis e os avanços de suas tropas. Algumas das produções realizadas pelos nacionalistas, por 

exemplo, encontram-se espalhadas por arquivos na Europa. Já as realizadas pelos republicanos, ou seja, aquelas 

que escaparam à destruição promovida pelo Franquismo tiveram os mais distintos destinos, desde o exílio até os 

porões de familiares de republicanos que depois foram disponibilizadas na internet (DIEZ, 2001, p. 63). 

89
 “El departamento estaba conectado con el Departamento Nacional de Propaganda , la Junta de Censura y la 

Unión Nacional Superior del Espectáculo”. 

90
 “la producción fílmica se mantuvo en un promedio de 35 películas por año”. 
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vez que a Espanha se encontrava economicamente comprometida em decorrência da guerra” 

(AGUILAR, 2007, p. 28) 
91

.  

A parceria entre a “indústria cinematográfica nacionalista”, a Itália e a Alemanha 

contribuiu para o fornecimento de matéria prima e consultoria técnica para elaboração de 

filmes que contribuíssem para a Legitimação do Mito de Origem. Enaltecendo assim a 

Memória Oficial franquista e silenciando as memórias ligadas à Espanha republicana. Isso se 

deu durante todo o primeiro franquismo (1939-1959), onde a produção cinematográfica esteve 

voltada principalmente à legitimação do regime.  

Dessa forma, os filmes produzidos, ao longo dos primeiros anos da ditadura, 

segundo Diez, foram norteados por meio de quatro práticas: proteção econômica do capital 

cinematográfico espanhol (como forma de exercer influência na indústria); censura de filmes 

que, inicialmente, era controlada pela Igreja; repressão aos profissionais dissidentes da área 

do cinema (desempenhada pelas Forças Policiais) e propaganda dos valores e instituições do 

próprio regime (monitorada pela Falange).  

Essa repressão era reflexo daquilo que Emeterio Diez denominou como sendo 

uma espécie de “autarquia no cinema” (DIEZ, 2001, p. 55), assim como a proposta do regime 

autárquico promovida pelo Franquismo. O objetivo era fortalecer a produção da indústria 

cinematográfica ao passo que se consolidava o discurso legitimador do regime. Ao contrário 

do que se pensa, apesar de a Espanha ter obtido matéria prima e consultoria técnica para a 

produção dos filmes de países como a Alemanha e a Itália, essa influência não fez com que o 

regime franquista não balizasse a sua produção cinematográfica para favorecer, tão somente, a 

construção da legitimidade do novo regime. Essa postura deixa então entrever, embora não a 

historiografia não trate desse assunto, que não houve uma contrapartida da Espanha para com 

os outros países.  

A parceria com outros países também se deu em nível de direção e distribuição de 

alguns filmes, mas ao fim eram sempre produções “genuinamente espanholas”, limitando a 

criação destes diretores e produtores estrangeiros, e, muitas vezes, promovendo cortes e 

censura por parte do regime franquista, resultando em filmes com mais de uma versão 

dependendo do país em que foi exibido. Desta forma, garantia-se que o filme produzido fosse 
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“ incluso con los avances tecnológicos de la época , el país no fue capaz de expandir su producción de cine en 

proporción a otros países europeos , como España estaba en peligro de vista económico como consecuencia de 

la guerra”. 
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fiel aos princípios norteadores do Franquismo, assegurando sua característica “autárquica”, 

como nos mostrou Diez.  

De acordo com Emeterio, “a indústria cinematográfica franquista, até finais da 

década de 1940, privilegiava a produção de filmes históricos, folclóricos, religiosos, 

militaristas (castrenses), comédias e documentários informativos, principalmente sob a tutela 

do regime na criação do No-Do” (DIEZ, 2001, p. 60) 
92

. Esses gêneros, sem exceção, segundo 

Emeterio, focavam a libertação da Espanha da ameaça internacional, configurada, 

externamente, pelo perigo advindo de “ameaças” como: os judeus, os muçulmanos, os 

comunistas e, internamente, pelos “não espanhóis republicanos”. Dessa forma, o regime 

retomava o espírito da “raça espanhola”, da lenda de El Cid Campeador, das Cruzadas da 

Península Ibérica, ocorridas entre os séculos VII e XV e do espírito da fé como o grande 

legitimador do Alzamiento Nacional, como nos mostrou Juliá no capítulo anterior. 

 

 

2.1 O No-Do como a voz do franquismo 

 

 

Considerando as muitas produções historiográficas sobre o No-Do, a proposta 

dessa parte do texto se limitará tão somente em apresentar de maneira geral o modo pelo qual 

o Franquismo se apropriou da indústria cinematográfica para que o regime fosse legitimado e 

propagado pela mídia.    

É curioso notar que, uma vez finalizada a guerra, o Franquismo tenha demorado 

em estabelecer um órgão competente para desenvolver seu projeto de propaganda audiovisual, 

visto que o conflito dos anos 1930 foi marcado justamente pela grande utilização do cinema 

para difusão de propaganda de choque por todas as frentes de batalha (principalmente 

nacionalistas e republicanos). A explicação desse fato, segundo Sánchez-Biosca, seria de que 

os grandes centros de produções cinematográficas, durante a guerra, encontravam-se sob o 

domínio político da Frente Popular 
93

 e, por conta disso, “os filmes produzidos por 
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 “La industria cinematográfica de Franco hasta finales de la década de 1940 , a favor de la producción de 

películas históricas , popular , religiosa , militarista ( castrense ) , comedias y documentales informativos , 

principalmente bajo el régimen de tutela en la creación de No-Do”. 

93
  A Frente Popular era um partido de esquerda, fundado em 1936. Suas propostas se baseavam principalmente 

na reforma agrária e no restabelecimento da autonomia catalã. Sobre esse assunto ver: (BEEVOR, 2012. p. 77-

88).  
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comunistas, republicanos e anarquistas conseguiram operar com muito mais vigor do que os 

produzidos por nacionalistas” (SÁNCHEZ-BIOSCA, 1999, p. 365) 
94

.  

No período do primeiro Franquismo (1939-1959), procurou-se estabelecer 

instrumentos de controle para que a legitimidade do regime estivesse garantida também 

através de suportes audiovisuais, tendo como exemplo outros regimes ditatoriais da Europa 

como o da Alemanha e o da Itália. Através do Departamento Nacional de Cinematografia foi 

criado o El Noticiario Español, que tinha como objetivo centralizar a propaganda 

cinematográfica em nome do regime e servir de porta voz do Franquismo, embora estivesse 

sob a responsabilidade de membros da Falange.  

Com a falta de recursos para a elaboração dos chamados cine jornais, uma prática 

corrente, nesse momento, foi a apropriação de materiais fílmicos oriundos dos “arquivos” da 

Frente Popular. As sequencias fílmicas desse material foram então reeditadas e remontadas, 

assim, foi dado um significado completamente contrário ao texto original. Sendo assim, “a 

reciclagem do material de “inimigos” foi essencial para a direção política e propagandística 

dos noticiários franquistas” (SÁNCHEZ-BIOSCA, 1999, p. 200) 
95

. Essa propaganda, segundo 

Sánchez, foi voltada para a reprodução massiva do discurso da legitimação do regime e 

notabilizou os avanços do Eixo pela Europa.  

Contudo, ao passo que os avanços dos Aliados no continente europeu marcavam 

uma importante reviravolta no cenário bélico mundial, fazendo com que o Eixo começasse a 

dar sinais de uma iminente derrota, o Franquismo procurou mostrar-se de forma mais neutra 

aos olhos estrangeiros, afastando um pouco a retórica falangista (extrema direita) do discurso 

oficial. Nesse momento, as desavenças internas do regime com alguns membros da 

administração falangista começavam a se agravar e iriam se romper antes mesmo do fim da 

Segunda Guerra Mundial em 1945. 
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 “películas producidas por los comunistas , republicanos y anarquistas fueron capaces de operar con mucha 

más fuerza que los producidos por los nacionalistas”. 

95
 “materiales de reciclaje "enemigos" era esencial para la dirección política y propagandística de noticias 

Franco”. 
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2.2 No-Do: um projeto cinematográfico franquista 

 

 

Segundo Sánchez, no verão de 1942 ocorreu um atentado em Begonha, região 

próxima a Bilbao, promovido por um setor radical falangista, direcionado a uma cerimônia 

celebrada por carlistas 
96

. O ataque colocou em risco a vida do então Ministro do Exército 

Enrique Varela, importante opositor da Falange. Tal evento foi filmado e divulgado por meios 

de comunicação não controlados diretamente pelo regime franquista. Esse fato parece ter 

servido, de acordo com Sánchez, para que regime tomasse duas posturas: a Falange precisava 

ser diluída em seu poder (tanto por conta do contexto internacional que começava a se 

desenhar, quanto por sua imprevisibilidade política); o regime precisava ter maior controle 

sobre as notícias veiculadas dentro do território espanhol, para que os rumores sobre os 

problemas internos das facções que compunham o regime não fossem divulgados. 

A incerteza sobre os rumos do fascismo na Europa, segundo Fernández, somada à 

crise falangista e à falta de controle mais efetivo sobre os meios de comunicação, levaram o 

Franquismo a adotar importantes medidas como: a criação de um órgão capaz de inspecionar 

tanto os noticiários quanto as notícias dos rumos da guerra mundial (para apaziguar os ânimos 

dos membros do partido falangista solidários ao Eixo e omitir do restante da população o 

avanço dos países democráticos na Europa); quanto “os documentários, utilizando-os ao 

mesmo tempo para difundir propaganda e socializar politicamente” (FERNÁNDEZ, 2008, p. 

118) 
97

. 

Em resumo, a criação de um órgão de informação tutelado exclusivamente pelo 

governo mostrou-se um grande trunfo do Franquismo. Uma vez “derrotados” os inimigos 

internos, escreve Fernandez, “os setores mais radicais da Falange eram eliminados 

gradualmente, e a população contava com um relativo grau de passividade política” 

(FERNÁNDEZ, 2008, p. 121) 
98

, dessa forma, o regime precisava não mais mobilizar as 

massas em nome de um projeto de unificação nacional, mas sim desmobilizar a população, 

mantendo-a atrelada apenas aos princípios religiosos, morais e políticos em torno da retórica 

oficial do regime e sua Legitimidade de Origem.  
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  Partido monarquista de antiga tradição dentro da Espanha e, na época, apoiador do regime de Franco. 

97
 “los documentales, utilizando al mismo tiempo para difundir la propaganda y socializar políticamente”. 

98
 “los sectores más radicales de la Falange fueron eliminadas , y la población tenía un grado relativo de la 

pasividad política”. 
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Sendo assim, a criação do No-Do veio a ser um importante meio de informação a 

serviço do regime, pois, “não apenas filtrava as informações que chegavam aos espectadores, 

como distorcia e omitia acontecimentos a fim de não causar nenhum tipo de comoção por 

parte do público, além de propagar as diretrizes das políticas de memória a respeito da guerra 

espanhola e do Franquismo” (SÁNCHEZ-BIOSCA, 1999, p. 204) 
99

. 

O Noticiarios y Documentales (No-Do) “foi criado, em 1942, pela vice-secretária 

de Educação Popular, através da Delegação Nacional de Propaganda que, por consequência, 

estava atrelada à Delegação Nacional de Cinematografia e Teatro” (JURISTO, 2008, p 106) 

100
.  O objetivo prático do No-Do era ser a voz do regime, mas não de forma agressiva como 

as propagandas de choque do El Noticiario Español, mas sim de maneira passiva e que, 

quando necessário, servisse a qualquer mobilização conjuntural do regime como: plebiscitos e 

referendos (em raras exceções). Além disso, “o órgão deveria reiterar o discurso sobre a 

necessidade da existência do Franquismo” (SÁNCHEZ-BIOSCA, 1999, p. 204) 
101

.  

Os cine jornais/documentários eram exibidos obrigatoriamente nas telas de 

cinema antes de qualquer projeção de filme, o que tornava sua visualização automática para 

os frequentadores das salas de cinema. Isso é sintomático do papel que o cinema 

desempenhou dentro do Franquismo, pois, “ao passo que o regime passava a fomentar a 

produção de noticiários, para fazer propaganda frente à população e aos países estrangeiros, 

divulgava e incentivava a formação de uma indústria cinematográfica e, principalmente, de 

documentários” (JURISTO, 2008, p. 107) 
102

.  

Estes documentários devem ser compreendidos, de acordo com a historiadora 

Cristiana Nova, da seguinte forma: 

A aparência de objetividade e de neutralidade dos documentários acaba por 

facilitar a sua utilização propagandística que cria seus próprios mecanismos 

de indução, ocultação e falsificação dos fenômenos históricos, aos quais o 

historiador deve estar muito atento. A falsificação das imagens nos 

documentários, durante o século XX, foi um instrumento de manipulação 

bastante utilizado, sobretudo nos contextos bélicos. Durante as duas Grandes 
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 “no sólo se filtra la información que llega a los espectadores , como distorsionado y eventos omitido con el fin 

de no causar ninguna conmoción del público , así como propagar las directrices de políticas de la memoria en 

relación con la guerra española y el franquismo”. 

100
 “Fue creado en 1942 por el subsecretario de Educación Popular , a través de la Delegación Nacional de la 

Publicidad que, en consecuencia , estaba vinculado a la Cinematografía Nacional y la Delegación Teatro”.  

101
 “el órgano debe reiterar el discurso sobre la necesidad del franquismo”. 

102
 “mientras que el régimen pasó a promover la producción de noticias , para hacer publicidad a través de la 

población ya los países extranjeros , publicitado y promovido la formación de una industria cinematográfica y 

especialmente documentales”. 
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Guerras, por exemplo, muitas imagens falsas de vitórias dos aliados e 

derrotas dos adversários foram apresentadas aos exércitos de ambos os lados 

como instrumento de manipulação (NOVA, 2010, p. 222). 

O que diferenciava o No-Do dos demais meios de comunicação da Espanha, 

naquele período, era o fato dele não possuir nenhuma variação partidária e política como os 

demais jornais e emissoras de rádio, visto que o órgão era dirigido pelo próprio regime. Os 

demais eram presididos por empresários simpáticos ao regime ou a setores dele, 

configurando, muitas vezes, alguns embates entre os concorrentes políticos como: o extinto El 

Noticiario Español falangista ou a própria disputa entre jornais monarquistas e católicos, ou 

até imprensa falangistas, por exemplo. De acordo com Vicente Sánchez- Biosca: 

[...] No-Do se comporta como a autentica e genuina voz estandarte do 

regime, sem arestas nem conflitos e em consequencia, os problemas com as 

autoridades são praticamente inexistentes. Isso resulta, portanto, quase 

inevitável dado o formato de um noticiario que trata de comprimir em pouco 

mais de dez minutos (vinte quando se edita dois números semanas e trinta 

quando as edições vão para três) as notícias de toda uma semana, inclusive 

as sessões internacionais, nacional, curiosidades, atrações, sucesos, vida 

cotidiana, esportes, registros, etc. Até aqui era firme a confiança do regime 

nos responsáveis pelo No-Do que o noticiario passava pelo controle 

regulamentado da censura quando já estavam circulando os filmes 

(SÁNCHEZ-BIOSCA, 1999, p. 204). Tradução livre. 
103

 

Na prática, segundo Sánchez, os temas abordados pelo No-Do eram dispostos da 

seguinte forma: atualidades (que era pertinente à política nacional); assuntos internacionais 

(grandes problemas da época, principalmente a ameaça do comunismo); comemorações do 

passado (que ajudava a assentar as políticas de memória e imprimir a Memória Oficial, 

através da cobertura dos festejos, culto aos mortos, festas e desfiles militares etc.); 

celebrações religiosas e assuntos diversos como: moda, música e curiosidades. Muito embora 

fossem cine jornais de “atualidades”, as cópias exibidas nos cinemas não eram 

necessariamente atualizadas, pois “devido à falta de cópias em número suficiente para 

circulação, não raras vezes o mesmo rolo de fita era reapresentado repetidas vezes na mesma 
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 [...] No-Do se comporta como la auténtica y más genuina voz estándar del régimen, sin aristas ni conflictos 

y, en consecuencia, los roces con las autoridades son prácticamente inexistentes. Ello resulta, por lo más, casi 

inevitable dado el formato de un noticiario que trata de comprimir en poco más de diez minutos (veinte cuando 

se editan dos números semanales y treinta cuando las ediciones ascienden a tres) las noticias de toda una 

semana, incluyendo las secciones internacional, nacional, curiosidades, atracciones, sucesos, vida cotidiana, 

deportes, toros, etcétera. Hasta el punto era firme la confianza del régimen en los responsables de No-Do que el 

noticiario pasaba el control reglamentario de censura cuando ya estaba circulando por los cines. 
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localidade” (SÁNCHEZ-BIOSCA, 1999, p. 205) 
104

. Esse formato, segundo o autor, garantia 

que as informações passadas aos espectadores fossem rasas e desatualizadas.  

Sánchez observa que o órgão possuía duas orientações de acordo com o público 

ao qual se dirigia tanto o interno quanto o externo, uma vez que o No-Do também circulou 

fora do território espanhol. No âmbito nacional, o órgão oferecia uma espécie de instrução aos 

ignorantes ao passo que buscava convencer quaisquer possíveis dissidentes. Isso é um indício 

de que se reconhecia a existência de uma oposição silenciada.  

Já na esfera internacional, o autor irá mostrar que, a finalidade do No-Do era 

promover a Espanha de Franco, com suas belezas naturais, patriotismo e demais aspectos que 

agenciassem uma imagem positiva do regime. Dessa forma, o órgão deveria refletir todos os 

aspectos nobres da vida da nação; “informar, instruir e recriar; ridicularizar os que difamavam 

o regime; realizar documentários de propaganda geral da pátria; difundir a obra de 

reconstrução nacional do regime; emitir documentários que difundissem eficaz e dignamente 

os valores industriais, estéticos e folclóricos da pátria” (FERNÁNDEZ, 2008, p. 120) 
105

.  

De acordo com o regulamento de organização e funcionamento do órgão, as 

diretrizes do No-Do consistiam em: 

[...] Desenvolver uma produção de documentários a serviço dos nossos 

organismos de propaganda que refletem de modo exato, artístico e com uma 

técnica perfeita, diferentes aspectos da vida de nossa pátria e que, do modo 

mais agradável e eficaz possível, eduquem e instruam ao nosso povo, que os 

convenças de seus erros e de possíveis equívocos e mostrem ao extrangeiro 

as maravilhas da Espanha, o progresso de nossa indústria, nossas riquezas 

naturais, os descobrimentos da ciência e, enfim, o resurgimento de nossa 

Pátria em todos os seus aspéctos impulsionados pelo novo Estado.  

(JURISTO, 2008, p. 107-108). Tradução livre. 
106

 

Em relação à parceria do Estado com cineastas para a produção dos No-Do, 

Juristo entende que estes profissionais não eram obrigados a trabalhar para o regime, muito 

menos foram restringidos a operar somente junto ao órgão. Pelo contrário, o No-Do procurou 
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 “debido a la falta de suficientes copias para la circulación , a menudo el mismo rollo de cinta se repitió 

varias veces en la misma ubicación”. 

105
 “ informar, educar y recrear ; ridiculizando a quienes difaman el régimen ; realizar documentales publicidad 

general de la patria ; difundir el trabajo del régimen de reconstrucción nacional ; emitir documentales 

difundissem valores efectivos y digna industriales , Patria estética y folklórica”. 

106
 [...] desarrollar una producción de documentales al servicio de nuestros organismos de propaganda que 

reflejen de modo exacto, artístico y con una técnica perfecta, los diferentes aspectos de la vida de nuestra patria 

y que, del modo más ameno y eficaz posible, eduquen e instruyan a nuestro pueblo, convenzan de su error a los 

aún posiblemente equivocados y muestren al extranjero las maravillas de España, el progreso de nuestra 

industria, nuestras riquezas naturales, los descubrimientos de nuestra ciencia y, en fin, el resurgir de nuestra 

Patria en todos sus aspectos impulsados por el nuevo Estado. 
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servir de “escola” para o desenvolvimento da indústria cinematográfica, qualificando os 

profissionais da área e fomentando a produção através de financiamentos, buscando que 

também a produção privada tivesse a mesma qualidade da produção estatal. Neste sentido, 

“não poucos profissionais da indústria optaram por participar das produções de documentário 

e cinejornais franquistas, pois independentemente de seu posicionamento político, a 

oportunidade de fomento era um atrativo a ser considerado” (JURISTO, 2008, p. 108) 
107

. 

Apesar disso, segundo o autor, a relação entre o regime e a produção privada de 

documentários nem sempre foi profícua, pois o controle da cinematografia independente 

também acabou ficando a cargo do No-Do. Para que os documentários independentes 

pudessem ser produzidos, o Estado deveria fornecer premiações (tanto na forma de dinheiro 

quanto no fornecimento de película importada), que só ocorriam caso o projeto estivesse em 

consonância com as diretrizes do órgão.  

Com relação à própria exibição da produção privada, “havia um desconforto a 

respeito da obrigatoriedade de apresentação dos cinejornais antes de cada sessão de cinema, 

visto que determinações do regime retiraram do mercado os documentários independentes que 

antes ocupavam este lugar nas salas espanholas, restringindo o mercado para essas produções” 

(JURISTO, 2008, p. 111) 
108

. 

 

 

2.3 No-Do: a voz da paz e do desenvolvimento 

 

 

Passado o primeiro franquismo, a partir da década de 1950, a forma como o No-

Do começou a representar o regime franquista foi sofrendo pequenas mudanças, uma vez que 

uma nova conjuntura política começou a se delinear no país: o afastamento dos anos mais 

sombrios da repressão e da fome do imediato pós-guerra e o surgimento de uma nova rede de 

influências com os Estados Unidos da América deixava a Espanha em pé de igualdade com os 

demais países europeus.  

                                                           
107

 “ no son pocos los profesionales de la industria han optado por participar en las producciones documentales 

y noticiarios franquistas , porque independientemente de su posición política , la oportunidad de financiación 

era una atracción para ser considerado”. 

108
 “hubo un malestar por la presentación obligatoria de los noticiarios antes de cada proyección de la película 

, como determinaciones del régimen retirados de los documentales independientes del mercado que antes 

ocupaban este lugar en las salas españolas , lo que restringe el mercado de estas producciones”. 
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Concomitantemente, segundo Sánchez, a imagem do general Francisco Franco 

também tomou outro desenho nas edições do cinejornal. O caudillo passou por mudanças 

significativas em sua vida privada. Uma delas foi o casamento de sua única filha, seguida do 

nascimento dos netos e do seu envelhecimento natural. Nesse passo, “tanto o regime quanto o 

ditador passaram a desfrutar de uma relativa estabilidade e eram apresentados aos 

espectadores como o reflexo direto dos rumos que a Espanha estava tomando” (SÁNCHEZ-

BIOSCA, 2006, p. 50-51) 
109

.  

Entre as décadas de 1950 e 1960, mudanças sutis no tom dos documentários sobre 

a Guerra Civil podem ser notadas, já que na primeira fase do No-Do a guerra aparecia como a 

única via possível para a paz, e os documentários constituíam relatos claramente 

maniqueístas, mas que de certa forma começavam a aparecer pequenos intentos de 

aproximação com a figura do “vencido”. “No período posterior ao pós-guerra, continuou 

referindo-se a rojos e nacionales, mas começou a se utilizar a expressão “Guerra Civil” ao 

invés de “Cruzada” ou “Guerra de Libertação” (SÁNCHEZ-BIOSCA, 2006, p. 52) 
110

. De 

acordo com o autor, a visão que passou a se dar sobre o conflito tinha mais conotação de 

tragédia do que heroicidade, muito embora o heroísmo continuasse sendo vinculado à figura 

dos “vencedores”. Segundo Sánchez, as narrativas seguiram tratando de Igrejas Católicas 

queimadas e das barbaridades cometidas pelo bando republicano, mas nunca pelo bando 

nacionalista. Entretanto, reconheceram-se algumas poucas qualidades dos “vencidos”, muito 

embora não chegasse a se igualar aos “vencedores”, muito menos houve equiparação de 

culpabilidade que fazia referência à guerra. Segundo Fernandez, “a ambientação inicial criava 

um clima de violência, que pretendia mostrar ao espectador que a guerra foi inevitável, e 

inclusive necessária, para se garantir a paz e acabar com o instinto fratricida dos espanhóis” 

(FERNÁNDEZ, 2008, p. 120) 
111

, alimentando a Legitimidade de Origem do regime. 

Dentro da longa produção do No-Do, neste contexto, vale a pena mencionar um 

documentário específico sobre a temática da Paz que foi a primeira produção abordando 

diretamente a retórica da reconciliação nacional: El camino de la paz, foi dirigido por Rafael 

Garzón, com a produção do No-Do, ainda em 1959. Esse documentário foi realizado para a 

                                                           
109

 “tanto el régimen y el dictador comenzó a disfrutar de la estabilidad relativa y fueron presentados a los 

visitantes como un reflejo directo de la dirección que estaba tomando España”. 

110
 “En el período de la posguerra continuó refiriéndose a Rojos y Nacionales, pero comenzó a utilizar el 

término " guerra civil " en lugar de " cruzada" o " guerra de liberación "”. 

111
 “el ambiente inicial creó un clima de violencia, que pretendía mostrar al espectador que la guerra era 

inevitable , e incluso necesario , para asegurar la paz y poner fin al instinto fratricida de español”. 
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comemoração do vigésimo aniversário do fim da guerra, pretendendo trazer uma mensagem 

de reconciliação, como “que nada despreze lutadores se eles são espanhóis , 

independentemente da área e cor” (FERNÁNDEZ, 2008, p. 127) 
112

.  

Ao final do documentário o narrador anuncia: 

Este foi o caminho para a paz . Doloroso caminho, em que caíram milhares 

de mortos. Esta foi a vitória total e para todos; ninguém foi deixado de fora, 

excluído ou desamparado(...). O sangue de todos que cairam não será 

esquecido, estério nem traído. Tocou a alguns salvarem a Espanha que se 

perdia, deixando o melhor do seu ser para conseguir. É preciso agora 

conservar o que foi acansado e trabalhar pelo que falta, com um não menos 

heróico esforço do trabalho de cada dia, para que aquele sacrifício generoso 

frutifique sempre em uma era de paz para nossa Pátria. E assim, juntos, 

pedimos a Deus que nunca mais se derrame sangue na Espanha em guerras 

civis e que a vitória seja conosco, uma inteira estrofe espanhola do canto 

universal de sua glória (FERNÁNDEZ, 2008, p. 128). Tradução livre. 
113

 

Fernádez segue mostrando que o desenvolvimento econômico que a Espanha 

gozava durante a década de 1960 tomou parte da pauta semanal do No-Do. O órgão fez com 

que Franco se tornasse o símbolo máximo desse discurso legitimador no sentido que a vida 

privada do próprio general ganhou maior destaque nos noticiários.  

Segundo Sánchez, ao apresentar aos espectadores a figura do general, os 

cinejornais expunham sua intimidade em duas situações: a primeira delas era Franco no seio 

familiar
114

 vestido à paisana, brincando com os netos, sentado lendo jornais e livros, 

conversando com amigos, representando o discurso da paz que o governo estava promovendo. 

A segunda representação, segundo Fernádez, era de “Franco em suas férias anuais, pescando 

em alto-mar, caçando em florestas, visitando lugares idílicos, em momentos de relaxamento, 

                                                           
112

 “que nadie menosprecie a combatientes si son españoles, cualquiera que sea su campo y color”. 

113
 Este fue el camino hasta la paz. Doloroso camino, en el que quedaron Miles de muertos. Esta fue La Victoria 

total y para todos; nadie quedó al margen, excluído o desamparado (…). La sangre de todos los que cayeron no 

consiste olvido, esterilidad ni traición. Tocó a unos luchar por salvar a España, que se perdía, dejando lo mejor 

de su ser en conseguirlo. Corresponde hoy conservar lo logrado y trabajar por cuanto falta, con el no menos 

heroico esfuerzo de la callada labor de cada día, para que aquel sacrifício generoso fructifique siempre en una 

era de paz para nuestra Patria. Y así, juntos, pedimos a Dios que nunca más se derrame sangre en España en 

guerras civiles y que la victoria sea en nosotros, una entera estrofa española del canto universal de su gloria. 

114
 A família é dos elementos mais “sagrados” para o franquismo. Por outro lado, é o elemento mais trabalhado 

nas obras de Carlos Saura, contudo, de forma a apresentar toda uma problemática relacionada à identidade de 

gênero, como veremos na análise de Cria Cuervos. 
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passeando pela praia e remetendo ao desenvolvimento econômico que garantia o lazer e a 

ociosidade” (SÁNCHEZ-BIOSCA, 2006, p. 53-54) 
115

. 

Mais do que o sucesso da administração do regime, o No-Do, através da imagem 

de Franco, buscou promover a mensagem de normalização da Espanha, passando a ideia de 

que o país não se diferenciava em muitos aspectos dos demais vizinhos europeus. Dessa 

forma, o No-Do reproduzia a Retórica da Paz e do Desenvolvimento.  

Entre os anos de 1961 e 1964 (25 anos após o início da guerra espanhola e seu 

final, respectivamente) houve uma notável mudança com relação à temática do Alzamiento 

Nacional no No- Do, que refletiu na forma como a Memória Oficial do conflito começou a 

mudar em relação à retórica do regime. Fernández mostra que as questões que apareciam nos 

cinejornais eram diferentes dos anos anteriores. A partir desse momento, “o tom dos 

noticiários e documentários parece ser mais técnico, menos político e menos anacrônico” 

(FERNANDEZ, 2008, P. 124).
116

 

De acordo com Sánchez, o Franco civil, patriarca, desportista, sereno e pacífico 

amparava a prática discursiva do regime tecnocrata durante sua fase final. Porém, conforme a 

saúde do general começou a ficar debilitada e os crescentes boatos sobre sua condição física 

chagaram aos ouvidos da população e dos opositores, “o No-Do começou um importante 

resgate de imagens do jovem general no final da guerra dos anos 1930, esvanecendo com a 

figura do avô e ressuscitando a efígie do caudillo” (SÁNCHEZ-BIOSCA, 2006, P.49) 
117

. 

Esse intento leva a crer que nos últimos momentos do Franquismo existiu a necessidade de 

resgatar o imaginário do mito de origem ligado à Guerra Civil e ao mito da lenda de El Cid 

Campeador e do caudillo, Franco.  

A exibição obrigatória do NO-DO, em todos os cinemas espanhóis, perdurou até 

22 de agosto de 1975, três meses antes da morte do General Franco (20/11/1975) e um mês 

antes do lançamento de Cria Cuervos, mas a produção do cinejornal somente foi extinta em 

1981. 

  

                                                           
115

 “Franco en sus fiestas anuales , la pesca en el mar, la caza en los bosques , visitando lugares idílicos , en los 

momentos de relajación, caminando por la playa y que se refieren al desarrollo económico que garanticen el 

tiempo libre y el ocio”. 

116
 “el tono de noticias y documentales parecen ser más técnico y menos político y menos anacrónica”. 

117
 “No-Do comenzó un importante rescate jóvenes cuadros generales al final de la guerra de la década de 1930 

, desapareciendo con la figura del abuelo y el aumento de la efigie del caudillo”. 
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2.4 A consolidação de um cinema genuinamente espanhol 

 

 

As diferenças que marcaram a sociedade espanhola sob o regime franquista 

podem ser percebidas também no âmbito cinematográfico, como já vimos. De acordo com 

Noguer, durante a guerra, republicanos e franquistas dispunham de uma produção própria. Os 

centros cinematográficos de Barcelona, Madri e Valência, mantidos pelos republicanos até 

1939, “permitiram-lhes realizar uma produção cinematográfica importante, com cerca de 220 

documentários” (SALA NOGUER, 1993, p. 15) 
118

. O autor observa que os franquistas 

tiveram uma pequena produção cinematográfica de aproximadamente 32 documentários. 

Como vimos antes, as produções franquistas se caracterizaram, na fase inicial, por um estrito 

controle da Falange, possibilitando sua transformação em uma eficaz arma de propaganda 

política com o intuito de legitimar o regime.  

Segundo o historiador Pereira, “com o apoio recebido da Alemanha e da Itália os 

franquistas puderam locar os estúdios de Cádiz e de Córdoba” (PEREIRA, 2003, p. 101). 

Nesse processo, a Falange gozou de certa independência e dispôs de seu próprio 

Departamento de Prensa y Propaganda sob a direção de Vicente Cadenas. O autor vai 

mostrando que Antonio Calvache dirigiu um dos primeiros setores cinematográficos e que, 

por falta de recursos, trabalhou com sociedades privadas como Ufilms ou Films Patria. O 

primeiro documentário do período, Alma y nervio de España (“Alma e Nervo da Espanha”, 

1936), de Joaquín Martínez Arboleya, foi rodado em Marrocos. Em Abril de 1937, com a 

saída de Cadenas, o Departamento de Prensa y Propaganda da Falange foi elevado à categoria 

de órgão nacional.  

O órgão se converteu de imediato em um instrumento de propaganda franquista. 

Dos sete documentários produzidos pela Falange destacaramse: Frente de Vizcaya y 18 de 

julio (“Frente de Viscaia e 18 de Julho”, 1937), média-metragem que acusava as tropas 

republicanas de serem as responsáveis pela destruição de Guernica, e Derrubamiento del 

ejército rojo (“Derrubada do Exército Vermelho”, 1938), sobre a Batalha de Terruel 
119

. O 

tema da reconquista do território esteve sempre presente nas produções da Cifesa, tais como: 

Asturias para España (“Astúrias para a Espanha”, 1937), Bilbao para España (“Bilbao para a 

Espanha”, 1937), Sevilla rescatada (“Sevilha Resgatada”, 1937) e Ya viene el cortejo (“Aí 

                                                           
118

 “Se les permitió llevar a cabo una producción importante en el cine, con cerca de 220 documentales”. 

119
 Sobre esse assunto ver: SEGUIN, 1995, p. 28-29. 
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vem o Cortejo”, 1939), de Carlos Arévalo, que apresentava as imagens do primeiro desfile 

organizado em Madri pelos franquistas.  

Em 1938, como analisado anteriormente, foi criado o Departamento Nacional de 

Cinematografía e os serviços de imprensa e propaganda passaram a depender então do 

Ministério do Interior, dirigido pelo cunhado de Franco, Ramón Serrano Súñer. Sobre a 

programação do Noticiario Español, produzido por García Viñolas, destacamos os noticiários: 

““Llegada a la patria” (“Chegada à Pátria”, 1938) e “Prisionero de guerra” (“Prisioneiro de 

Guerra”, 1938). Entre os filmes desse período destacaram-se: Juventudes de España 

(“Juventudes da Espanha”, 1939) e Vivan los hombres livres! (“Viva os Homens Livres”, 

1939), ambos dirigidos por Edgard Neville” (SEGUIN, 1995. p. 28-29). 

A Guerra Civil forçou alguns artistas a buscar no exterior a infra-estrutura 

necessária para a produção de um cinema de ficção. Ao final de 1937, foi fundada em Berlim 

a Hispano-Film Produktion, dirigida por Norberto Soliño e pelo alemão Johann Ther, com a 

participação de alguns antigos colaboradores da Cifesa. Nesse momento, o cinema espanhol 

produzido e exibido no exterior foi marcado pela “españolada”, gênero típico espanhol que 

explorava intensamente o tipismo diferencial e o folclorismo das zonas rurais mais pobres da 

Espanha, apresentando os espanhóis de maneira estereotipada sempre como ciganos ou 

toureiros com trajes típicos ou de tipo físico semelhante ao dos mouros. Como exemplo, 

Seguin apresenta os filmes: “Carmem la de Triana (1938), de Florián Rey; El Barbero de 

Sevilla (“O Barbeiro de Sevilha”, 1938), de Benito Perojo; e España heroica (“Espanha 

Heróica”, 1937), de Joaquín Reig”  (SEGUIN, 1995, p. 31).  

A contribuição nazista se limitou a Legión Condor (“Legião Condor”, 1939), 

dedicada à glória dos pilotos alemães, e Kamaraden auf See (1938), de Heinz Paul. Na Itália 

fascista, através do Istituto Nazionale Luce, a causa franquista foi apoiada em Arriba Spagna 

(1936), Battaglia dell‟Ebro (“Batalha do Ebro”, 1938) e España, una, grande, libre! 

(“Espanha, una, grande e livre!”, 1939).  

Edgar Neville dirigiu os filmes realizados na Itália: Frente de Madrid e La 

muchcaha de Moscú, interpretados pela atriz Conchita Montes. “Esses filmes foram 

caracterizados por um anticomunismo muito radicalizado. Na Portugal de Salazar foram 

oferecidos os estúdios da Tobis em Lisboa onde se realizou a filmagem de O Caminho de 

Madrid (1936), de Anibal Contreiras” (SEGUIN, 1995. p. 30). 
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Todavia, a produção cinematográfica espanhola, como vimos, limitou-se a dar 

apoio direto ao regime e a servir aos seus interesses. Desse modo, o Franquismo havia fixado 

os princípios gerais da censura que inspiraram a orden de 2 de novembro de 1938: “dado que 

o cinema exerce uma inegável e enorme influência sobre a difusão do pensamento e sobre a 

educação das massas, é indispensável que o Estado vigie sempre que haja algum risco que 

possa impedi-lo de sua missão” (SEGUIN, 1995, p. 45). Isso foi feito por dois organismos 

censores: o Exército e a Igreja. Esses organismos, segundo o autor, tinham como objetivo 

acompanhar os trabalhos da Comisión de Censura Cinematográfica e da Junta Superior de 

Censura Cinematográfica. “Até 1945, mais de dez órdenes configuraram um projeto censor 

que permitiu o controle sobre todas as etapas de criação cinematográfica” (SEGUIN, 1995, p. 

46).  

Nas produções hispânicas, a censura atuou sobre o roteiro, sobre a obra acabada 

(imagens, sons, títulos), sobre o material publicitário e também sobre o sistema de proteção 

financeira do regime que podia cobrir até 40% das despesas. Segundo Pereira, “quando o 

filme vinha do estrangeiro, a censura exercia seu direito de supervisão tanto sobre a obra 

quanto sobre o material publicitário, assim como ocorria com os filmes espanhóis” 

(PEREIRA, 2003, p. 103). Não obstante, a medida mais séria consistiu na obrigatoriedade de 

dublagem dos filmes, decretada em 23 de abril de 1941. Essa lei buscava proteger a língua 

espanhola devido à enorme entrada de filmes estrangeiros principalmente os norte-

americanos, que colocavam em perigo a frágil produção nacional. 

No cinema de ficção, o gênero que predominou na primeira fase do franquismo 

foi o “cine de cruzada” que esteve presente nos filmes: Frente de Madrid (1939), de Edgard 

Neville; Harka (1941), de Carlos Arévalo; El crucero Baleares (1941), de Enrique del 

Campo; Escuadrilla (1941), de Antonio Román; A mi la Legion! (1942), de Juan de Orduña; 

Alas de paz (1942), de Juan Parellada; e Boda en el infierno (1942), de Antonio Román.  

O modelo oficial de filme de propaganda franquista foi, indubitavelmente, Raza 

(“Raça”, 1941), adaptado do roteiro de Jaime de Andrade, pseudônimo do ditador Francisco 

Franco. Entre 1940 e 1941, o caudillo redigiu o texto de Raza. Em 1941, com a criação da 

Cancillería del Consejo de la Hispanidad, dependente da Subsecretaría de Educácion 

Popular, o cineasta José Luis Sáenz de Heredia, primo do fundador da Falange, José Antonio 

Primo de Rivera, ficou encarregado da realização desse filme, que deveria servir de modelo 

para as próximas produções cinematográficas franquistas.  
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Em linhas gerais, o filme realizava um panorama da Espanha de 1898 a 1939 por 

meio do cotidiano da família Churruca (que seria uma metáfora da própria família de Franco 

que uma leitura rápida desse filme seria capaz de perceber diferenças gritantes e antagônicas 

quando comparada com a família criada por Saura em Cria Cuervos). A narrativa seria uma 

transposição biográfica do autor que tenta construir uma dupla imagem: a do caudillo, ser 

mítico e intocável, e a do oficial de infantaria, José Churruca (que se comparado com o pai 

militar de Cria Cuervos também será o extremo oposto em questões de caráter). O enredo está 

pautado na ideia de como a família Churruca enfrentou a guerra. Sem dúvida, o mérito do 

filme está em ter sido um compêndio do pensamento franquista. Talvez, por isso, “Raza se 

converteu na maior epopéia oficial do cinema espanhol, servindo de verdadeiro filme-

manifesto do regime” (GUBERN, 2006, p. 2) 
120

.  Raza foi caso único, ou seja, não teve 

continuação. O curioso é que em 1950, o filme foi exibido novamente com uma nova 

dublagem e montagem onde haviam desaparecido as saudações fascistas, as alusões mais 

diretas ao nazismo e o prólogo onde se explicava a terrível situação alcançada pela Espanha, 

para tratar de adequá-la à nova situação política mundial que caminhava rumo à modernidade. 

Cria Cuervos também irá mostrar essa perspectiva que segue os rumos da modernidade, mas a 

arte crítica, de um dos cineastas espanhóis mais respeitados na Espanha e no mundo, talvez 

não possa ser comparada a um filme como Raza justamente pela fragilidade argumentativa de 

Raza, frente à proposta sofisticada, complexa e a beleza estética de Cria Cuervos que será 

vista mais adiante.  

 

 

2.5 O cinema e as outras artes de Carlos Saura 

 

 

Carlos Saura nasceu no dia 4 de janeiro de 1932, na cidade de Huesca (situada a 

30 quilômetros de Madrid), na Espanha rural da Segunda República (1931-1936). 
121

 Em 

virtude das consequências da Guerra Civil, no ano de 1937, Saura e a sua família vão para 

                                                           
120

 “Raza se convirtió en la más grande epopeya oficial del cine español , que actúa como un sistema de cine 

manifiesta cierto”. 

121
 As informações biográficas mencionadas aqui foram retiradas de duas fontes: do site oficial do cineasta no 

endereço: http://www.clubcultura.com/clubcine/clubcineastas/saura/vida.htm. Acessado em 22 de Julho de 2015; 

e do livro: Carlos Saura: una trayectoria ejemplar de Robin Lafere. LAFERE, Robin. Carlos Saura: una 

trayectoria ejemplar. Madrid, 2011. Biblioteca Filológica Hispana n° 130. http://www visor-

libros.com/tienda/Carlos-saura-uma-trayectoria-ejemplar.html. Acessado em 22 de jun. 2015. 

http://www.clubcultura.com/clubcine/clubcineastas/saura/vida.htm.
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Valência, na intenção de fugir dos conflitos que envolviam os bandos, como já vimos no 

capítulo anterior.  

No ano seguinte a família de Saura se separa. Nesse processo, o seu pai e o irmão 

vão para Madrid e ele volta para Huesca, com sua mãe, onde é criado por ela e pelas tias até 

1942 (momento em que ele volta para Madrid para reencontrar o pai e o irmão). Esses dados 

são indícios de uma infância tumultuada pela Guerra Civil 
122

, o que marcou vivamente toda a 

sua obra, uma vez que frequentemente, mesmo que de forma indireta, Saura faz menção à 

guerra e aos traumas deixados pelo regime franquista, por meio dos seus filmes, dos 

romances, das fotografias e dos roteiros de novelas. 

Saura nasceu numa família de artistas. Sua mãe era pianista, o seu irmão pintor e 

o seu pai, o único que não pertencia ao meio artístico, era advogado. Aos 17 anos Saura teve o 

primeiro contato com as técnicas fotográficas e, em 1948, monta seu primeiro estúdio 

fotográfico em um dos cômodos de sua casa, em Madrid. No ano seguinte, Saura entra no 

curso de engenharia industrial. Nesse momento, mesmo que de forma amadora, ele desenha e 

constrói protótipos para uma fábrica de motocicletas. Entretanto, Saura escolhe se envolver 

com os estudos ligados ao cinema e, em 1952, deixa o curso de engenharia para ingressar no 

Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas (IIEC), o que acontece no ano 

seguinte. 

Em 1957, Saura conclui o curso em direção cinematográfica e produz a película 

de curta duração La tarde del Domingo 
123

. Naquele ano Saura é nomeado professor de 

Práticas Cênicas no mesmo instituto e mantém a carreira até 1963. É importante lembrar 

também que nesse momento Carlos Saura era filiado ao Partido Comunista
124

.  

                                                           
122

 Talvez por essa razão fosse importante para a pesquisa traçar o resumo do contexto da Guerra Civil, uma vez 

que seus efeitos são marcantes na obra de Saura. 

123
 Essa película retrata a história de uma criada que espera ansiosamente pelo domingo para ir ao baile com seu 

noivo e amigas, mas todos os seus planos vão sendo destruídos antes de chegar o dia de domingo. 

124
 “Perteneció al Partido Comunista, sin duda alguna. Recuerdo haber hablado de ello con Luis [Bunel] al 

principio, aunque nunca quiso confirmarlo. Pero en algún momento, cuando ya era mayor, reconoció que en 

una época había pertenecido al Partido Comunista. Si después de la guerra dejó de serlo, eso ya no lo sé. Tuvo 

problemas con André Breton y el grupo surrealista precisamente por eso, por su politización. En un principio 

Breton pensaba que un surrealista no podía estar implicado en una política concreta. De su problema con 

Breton, al que admiraba y quería muchísimo, hemos hablado muchas veces.” Nessa entrevista, Carlos Saura fala 

de sua relação com Luis Buñel e também com o Partido Comunista. Sobre esse assunto ver: 

http://cvc.cervantes.es/actcult/bunuel/entrevistas/saura.htm. Acessado em 18 jul. 2015. 

http://cvc.cervantes.es/actcult/bunuel/entrevistas/saura.htm
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2.6 Os mundos de Carlos Saura 

 

 

O reconhecimento de Saura no cinema, ainda dentro do cenário espanhol, começa 

em 1958 com a premiação do documental Cuenca, no Festival de São Sebastião 
125

. No ano 

seguinte, Saura roda seu primeiro longa - metragem Los golfos, selecionado para representar a 

Espanha no Festival de Cannes, naquele ano. Sua obra abrange cerca de 42 películas, dois 

romances 
126

, roteiros de novelas e críticas de cinema. Muitas dessas obras foram premiadas 

e/ou indicadas a prêmios em festivais de cinema reconhecidos internacionalmente. Para além 

da extensa filmografia (que ainda continua a ser produzida), Saura escreveu romance, roteiros 

de novelas e ainda participa de exposições fotográficas 
127

. 

Nos filmes, as temáticas abordadas por Saura possuem dois momentos distintos, 

segundo Morales (2011): o primeiro vai até a década de 1980, aborda principalmente o 

contexto político e social da Espanha,  período em que Saura apresenta a sua resistência ao 

regime ditatorial franquista, através de artifícios metafóricos e simbólicos, cuja censura 

imposta pelo regime, não foi capaz de identificar; o segundo (após 1980), o interesse do 

cineasta se voltará para as expressões musicais e coreográficas do flamenco, do tango e do 

fado 
128

, bem como para outros tipos de expressões artísticas como: as gravuras de Goya, as 

pinturas de Picasso, de Salvador Dalí, a obra de Federico García Lorca, entre outras obras de 

importantes artistas espanhóis. 

  

                                                           
125

 Festival de cinema que acontece todos os anos, no mês de setembro, na cidade de San Sebastian, na Espanha.  

126
 Sobre os ramances escritos por Saura ver: Bongestab, Cristina. Memória e melancolia na obra de Carlos 

Saura. Rio de Janeiro, 2011. Tese (Doutorado em Letras Neolatinas/Literaturas Hispânicas) – Centro de Artes: 

Faculdade de Letras, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2011. 

127
 Entre alguns dos momentos da carreira fotográfica de Saura, encontram - se sua primeira exposição, em 1953, 

nas cidades de Madri, Barcelona, Cuenca, Zaragoza e Santander, cujo trabalho foi realizado em parceria com o 

seu irmão Antônio Saura.  Em 1961 o fotógrafo irá inaugurar uma exposição fotográfica junto a Ramón Massats 

na Galeria Juana Mordo. Uma de suas últimas exposições foi feita no Instituto Cervantes, em Munique, entre os 

dias 8 e 23 de fevereiro de 2001. 

128
 Esse período inaugura sua relação com o produtor Emiliano Pedra e o coreógrafo Antonio Gades. Bodas de 

Sangre (1981) foi a “versão cinematográfica” do balé pré - existente de Gades, inspirado na obra de Federico 

Garcia Lorca. Sobre esse assunto ver: LEFERE, Robin. Carlos Saura: una trayectoria ejemplar, Madrid, 2011. 

Biblioteca Filológica Hispana nº 130. Disponível em: http://www.mecd.gob.es/dms-static/24e3f747-bc48-4da4-

9a6f-77718e1e64c9/consejerias exteriores/belgica/publicaciones/carlos-saura.pdf. Acessado em: 20 ago. 2015.  

http://www.mecd.gob.es/dms-static/24e3f747-bc48-4da4-9a6f-77718e1e64c9/consejerias%20exteriores/belgica/publicaciones/carlos-saura.pdf
http://www.mecd.gob.es/dms-static/24e3f747-bc48-4da4-9a6f-77718e1e64c9/consejerias%20exteriores/belgica/publicaciones/carlos-saura.pdf
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2.7 Carlos Saura: o escritor 

 

 

Em suas “aspirações literárias”, escreve Morales (2011), “Saura evidencia um 

vínculo com a arte da literatura, seja pela composição de roteiros originais, pelas bem 

sucedidas adaptações ou mesmo pelas diversas citações literárias 
129

, presentes em suas 

películas” (MORALES, 2011, p. 259). Morales divide a produção escrita de Saura em dois 

blocos distintos: um ligado aos roteiros de novelas 
130

 e outro ligado às críticas 

cinematográficas 
131

.  

                                                           
129

 Saura, ao fazer seus filmes, alude a importantes intelectuais. Em Cria Cuervos, por exemplo, ele dialoga com 

Luis Buñel e Ingmar Bergmam, como veremos mais adiante. Para mencionar outros exemplos, no filme Tango 

(SAURA, 1998), Morales nota que o cineasta dá voz a um importante autor argentino do século XX, Jorge Luis 

Borges, por meio de uma de suas personagens: “O passado é indestrutível. Cedo ou tarde todas as coisas voltam. 

E uma das coisas que volta é o projeto de abolir o passado” [1:30:30]. 

130
 Sobre o priemeiro bloco Morales escreve: “Ante tal trabazón interesa aclarar la tesitura de los varios títulos 

que editorialmente se han presentado como novelas o seudonovelas, por orden cronológico: 1. Ha publicado 

una novela corta como anticipo de su versión filmada: Pajarico solitario sale de imprenta en octubre de 1997 

adelantándose al estreno de Pajarico en abril de 1998 aunque el filme ya había circulado antes por festivales. 2. 

Ha salido de imprenta una novela, ¡Esa luz!(Saura 2000), que tiene como origen um proyecto fílmico (Saura 

1995), pero que los avatares han provocado que solo haya aparecido la versión narrativa en el año 2000 y que 

nunca haya llegado a las pantallas.3. Ha editado dos guiones adaptados para que ganen en comodidad de 

lectura: Goya em Burdeos (Saura 2000) y Buñuel y la mesa del rey Salomón (Saura 2001).4. Ha dado a conocer 

una versión novelesca en 2004 de una película rodada con mucha anterioridad, Elisa, vida mia (Saura 2004), en 

un acto que va más allá del mero guión retocado. 5. Guarda en cartera un conjunto de cuentos en parte 

temática- mente relacionados con la fotografía, a los que Saura se ha referido alguna vez y que desconozco si en 

cierta ocasión los publicó en conjunto o en parte. 6. También tiene a la espera del último pulimento una novela 

titulada Ausencias, anunciada desde hace años pero todavía inédita, centrada en las peripecias de um ejecutivo 

obsesionado por La fotografía hasta tal grado que sus amigos deciden ingresarlo en una clínica siquiátrica con 

el fin de curar su ludopatía fotográ- fica y donde conoce a una chica un tanto rara. Por lo declarado en la 

presentación del libro de fotografía  Saura x Saura en junio de 2009, “esta novela la he repasado muchas veces, 

y quizá me la quede para mí”, así que Ausencias de momento no parece que vaya a estamparse, aunque por otro 

lado en el homenaje de Alcances, el festival de cine de Cádiz, a mediados de setiembre de 2009 volvió las tornas 

y expresó que se encuentra rematándola. En fin, lo último que he leído en otro lugar ha sido que tras el rodaje 

de  Flamenco, Flamenco, iniciado en octubre de 2009, se pondrá a ultimarla” (MORALES, 2011, p. 261). 

131
 Sobre o segundo bloco Morales escreve: Cuando hablamos de la escritura de Carlos Saura hay que efectuar 

distingos para calibrar mejor su alcance. Por poner coto a un terreno sobre el que habría que volver y 

profundizar y dejando apartados sus guiones, conviene sistematizar su escritura al menos en dos bloques, uno 

de tipo analítico y memorialístico y otro de orden creativo y novelesco, que desde luego no andan del todo 

desvinculados sino más bien comunicados en un proceso de retroalimentación. Dentro de esse primer bloque La 

casuística textual es séxtuple como mínimo: Escritos reflexivos sobre el cine en general, de crítica 

cinematográfica y de análisis de La personalidad y la obra de otros cineastas. Para situarnos, en este grupo 

valen como ejemplo las consideraciones acerca de su admirado Luis Buñuel en el número 28-29 de la revista 

Turia (Saura 1994). Apuntes reflexivos sobre su propia obra cinematográfica y sobre la historia de sus guiones 

y películas, en ocasiones presentados a modo de prólogo. En este caso, sirve de muestra lo escrito para 

Carmen: el sueño del amor absoluto (Saura 1984), El Dorado: guión, fotogramas, documentos e historia de mi 

película (Saura 1984) o Buñuel y la mesa del rey Salomón (Saura 2001).Textos reflexivos y memorialísticos 

sobre su obra fotográfica em catálogos y libros similares. Así puede verse en Flamenco (Saura 2003),  Carlos 

Saura, fotógrafo: años de juventud (1949-1962) (Saura 2000) o Carlos Saura: la fotografia (Saura 2006). 

Bosquejos autobiográficos dispersos elaborados por iniciativa propia o a petición de estudiosos de su cine. A 

este respecto puede leerse la “Cronobiografíalogía” que se adjunta en  Retrato de Carlos Saura de Agustín 
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2.8 Carlos Saura: o cineasta 

 

 

O cinema de Carlos Saura, escreve Lafere, “caracteriza-se não somente por sua 

grande capacidade de integração artística, mas por seu forte componente literário” (LAFERE, 

2011, p. 160). Nesse sentido, percebe-se que a integração de diferentes artes é fundamental à 

estética saurana 
132

, bem como a relação entre realidade e ficção e a preocupação de Saura 

com as categorias tempo e memória (aspectos que nortearão o nosso olhar sobre Cria 

Cuervos). 

Ao destacar alguns temas na obra de Saura, Lafere aponta o ato de recordar o 

passado, entrelaçado à narrativa principal, como recorrente em diversas obras do diretor. 

Como exemplo, Lafere irá analisar a personagem, Juan, do filme Dulces Horas (SAURA, 

1981). Juan, segundo Lafere, “escreve uma obra dramática na qual recria cenas de sua 

infância” (LAFERE, 2011, p. 49). A abordagem feita pelo autor, mostrando o encontro entre o 

personagem “Juan criança” e “Juan adulto”, lembra a estrutura apresentada em Cria Cuervos 

quando a personagem “Ana adulta” 
133

 relata algumas de suas tristes lembranças infantil.  

Assim como Lafere mostra que o personagem de Juan adulto se relaciona com as 

boas lembranças de um período escolar feliz, Ana, em Cria Cuervos, irá obedecer à mesma 

estrutura ao se relacionar com suas memórias, contudo, ao contrário do personagem Juan, ela 

irá se relacionar com lembranças de momentos tristes e traumáticos.  

A análise de Lafere serve para mostrar que esse tipo de estrutura é recorrente nos 

filmes de Saura, onde as personagens parecem se relacionar consigo mesmas em tempos 

distintos, ou melhor, com as lembranças de um tempo passado. Nesse sentido, é preciso 

                                                                                                                                                                                     
Sánchez Vidal (1994: 120-129). Notas reflexivas, memorialísticas y autobiográficas que tienen como eje la 

figura de su hermano Antonio. Aquí se ubican escritos como “La pintura está muerta” (Saura 1977), “La 

memória expandida” (Saura 1991) o los textos para la exposición Saura x Saura (Saura 2009). Otras 

aportaciones de distinta índole, como el prólogo a El Rastro de Ramón Gómez de la Serna (Saura 2002). 

(MORALES, 2011, p. 262). 

132
 Robin Lefere observa que Carlos Saura é artista multifacético e um dos mais importantes cineastas espanhóis, 

todavia, poucos são os estudiosos e críticos de cinema que se debruçam sobre a obra de Saura. O autor comenta 

que inclusive na Espanha, terra natal do artista, são raras as obras que tratam da filmografia do diretor sob 

qualquer aspecto, mesmo em livrarias especializadas em cinema. O autor também argumenta que isso talvez 

ocorra porque se trata de uma narrativa complexa, mesmo nos trabalhos da segunda fase de sua obra, onde o 

cineasta trata as diversas artes (música, dança, fotografia e pintura) (LEFERE, 2011, p.11). 

133
  Protagonista de Cria Cuervos, interpretada pela atriz Geraldine Chaplin, quando adulta, e pela atriz Ana 

Torrent, quando criança. 
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reiterar que fica evidente a importância das categorias tempo e memória nas narrativas 

Sauranas. De acordo com Pedro Barroso, são dois os temas principais na obra saurana: 

A manifestação discursiva dos limites entre a ficção e a realidade, e a fusão 

trágica entre os espaços do ficcional – sonhado com a existência que 

simboliza a vida fora da obra... e a autorreferencialidade estilística e 

biográfica, pois o autor cita seus próprios temas e motivos recorrentes, assim 

como apela à sua condição artística e as suas vivências (BARROSO, 2011, 

p. 17). Tradução livre. 
134

  

Assim como Barroso, outros autores 
135

 também fazem menção à 

autoreferencialidade estilística e biográfica de Saura, presentes nos roteiros dos filmes. Dessa 

maneira, não fica difícil associar as alusões frequentes ao período de guerra e ditadura 

franquista às suas próprias memórias.  

Lefere observa que os personagens masculinos, construídos por Saura, não raro 

têm algum envolvimento com a vida militar, em sua primeira fase de sua obra, e com a vida 

literária ou artística, na segunda fase. Para Lafere, as representações de personagens mais 

freqüentes nas obras de Saura são: generais (na primeira fase), professores, tradutores, 

roteiristas, romancistas e dramaturgos (na segunda fase). Isso talvez, escreve Lafere, 

“referencia o fato de o próprio Saura assinar os roteiros [...]. Faz parte da estrutura narrativa 

do cineasta a ruptura com a ilusão realista” (LEFERE, 2011, p. 218) 
136

. 

Através do que Lefere chama de “captura e liberação”, Saura absorve elementos 

da realidade por meio da ficção. Assim, a ficção acaba por tomar um sentido de realidade
137

, 

segundo o autor. Esses aspectos, entre “ficção” e “realidade”, trabalhados por Lefere, também 

estão presentes na narrativa de Cria Cuervos e serão observados, no momento da análise 

fílmica, através dos sonhos e dos lapsos de memória da protagonista Ana.   

Sobre os conceitos de “real” e “realidade” o dicionário teórico e crítico de cinema 

traz a seguinte definição: “o real seria aquilo que existe por si mesmo, enquanto que a 

                                                           
134

 la manifestación discursiva de los límites entre la ficción y la realidad, y la fusión trágica entre los espacios 

de lo ficcional – ensoñado con existencias que simbolizan La vida fuera de la obra... y la autorreferencialidad 

estilística y biografica, pues el autor cita sus proprios temas y motivos recurrentes, al igual que apela a su 

misma condición artística y a sus vivencias. 

135
 Sobre esse assunto ver: (OCHOA, 2009, p. 357-369).  

136
 “hace referencia al hecho de que el propio Saura firmar los guiones [ ... ] . Es parte de la estructura 

narrativa del realizador para romper con la ilusión realista”. 

137
 Segundo Lafere, as manifestações discursivas dos limites entre a ficção e a realidade, somadas com a 

existência que simboliza a vida fora da obra, talvez expliquem as questões de autoreferencialidade estilística e 

biográfica de Saura, pois segundo Lafere, Saura cita seus próprios temas e motivos recorrentes, assim como 

apela à sua própria condição artística e às suas vivências.   
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realidade corresponderia à experiência vivida, inteiramente ligada ao campo do imaginário” 

(AUMONT, 2006, p.252). Essa ideia deixa entrever que ao apresentar em Cria Cuervos 

imagens da “Madrid de Franco”, que acabam também por apresentar um importante momento 

histórico da Espanha, a obra de Saura passa a assumir aquilo que poderíamos denominar de 

“efeitos de realidade”, como observou Lafere e assumi também a ideia de Bakhtin sobre 

aquilo que seria a linguagem verbal e não verbal. Esse sentido de “realidade”, intrínseco à 

obra de Saura, apontado por Lefere, diz respeito não apenas ao contexto histórico, no qual os 

filmes são produzidos, mas também aos elementos diversos nele apresentado. 

 Alguns desses elementos, presentes em Cria Cuervos, como: a música, a 

indumentária e os espaços físicos serão identificados e analisados mais adiante. Nesse sentido, 

notamos que as preocupações artísticas de Saura aludem não apenas ao passado, mas, 

sobretudo, ao presente da produção da obra. Segundo o próprio cineasta, há nas suas obras 

“uma oportunidade de investigar os espaços, a memória, os tempos” (SAURA, 1999) 
138

.  

Os estudos de Pietsie Feenstra (2009), ao analisar especificamente a obra Tango 

(SAURA, 1998), apontam dois elementos centrais, na reconstituição da memória, que 

parecem ser importantes também para a análise de Cria Cuervos: os lugares e as imagens. 

Utilizando o conceito de “teatro da memória”, a autora propõe a estrutura que sugere 

determinados lugares para determinadas memórias, assim, como nos mostrou também os 

estudos de Pierre Nora 
139

, ao apresentarem a importância dos lugares históricos que 

representam a memória nacional ou cultural. Nesse sentido, pensar sobre como os espaços e 

os lugares são apresentados em Cria Cuervos pode nos auxiliar no entendimento daquilo que 

Feenstra, chamou de “aspectos prototípicos da memória”. 

Todavia, ao assumirmos essa ideia, vem a pergunta: como poderíamos definir 

esses lugares de memória na película de Saura? Segundo a análise Feenstra, é necessário 

distinguir os instrumentos ou meios com os quais se compõem as lembranças. Esses, na 

obra/filme a ser analisada, são, de acordo com a autora, os cenários, as músicas, o enredo, ou 

seja, uma série de indícios presentes na narrativa fílmica que pode nos dar a informação 

necessária para saber que a ação se passa na Espanha, numa casa localizada no centro de 

Madrid. Segundo Feenstra, os cenários constroem o lugar onde se situa a memória e o 

                                                           
138

 Entrevista concedida para o Jornal do Comércio no ano de 1999, durante o Festival Internacional do Rio de 

Janeiro, publicada em http://www2.uol.com.br/JC/_1999/0910/cc0910a.htm. Acessado em 20 de junho de 2015. 

139
 NORA, 1993, p. 16. 

http://www2.uol.com.br/JC/_1999/0910/cc0910a.htm
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processo de criação destaca o olhar do presente sobre o passado. Para a autora, “o olhar que se 

sustem é o do presente da produção” (FEENSTRA, 2009, p. 212). 

Assim, percebe-se que os elementos compositores da própria narrativa são os 

responsáveis por construir esses espaços de memória. Nesse sentido, nota-se que em diversas 

cenas de Cria Cuervos tem-se o contraste entre o silêncio (presente no interior da velha casa) 

e o barulho (presente no espaço externo). A narrativa do filme procura marcar bem a distinção 

entre os dois espaços, o da casa e o da rua.  

Para além das cenas de Cria Cuervos que mostram os diferentes elementos 

presentes nos espaços imagéticos do filme, há também elementos que dizem respeito à 

autorrefencialidade de Saura como, por exemplo, o trauma do cineasta referente ao uso dos 

aparelhos telefônicos 
140

. Essa associação é perceptível na tomada que antecede o final do 

filme [1:39:48], onde a personagem Irene, irmã de Ana, faz menção a tais aparelhos ao relatar 

um sonho fantasmagórico que fala de seqüestro, tortura e morte (elementos que também 

denotam a autorreferencialidade do cineasta sobre o período de guerra e ditadura). Logo 

depois vêm as tomadas e imagens que fecham a película [1:41:48]. Elas captam uma visão 

panorâmica da região central de Madrid, momento em que estão sendo discutidos os debates 

mais sérios sobre as memórias do Franquismo e o contexto que levaria a Espanha a se tornar 

uma das democracias mais recentes do continente europeu. Nesse momento do filme é visível 

a função da trilha sonora que dialoga com os elementos do Movida Madrileña colocando em 

contraste as músicas “Maricruz” e “Por que te vas”, onde a primeira faz referência ao período 

do franquismo, ligado à personagem da avó, e a segunda faz referência à personagem de Ana 

e aponta para os rumos democráticos que o país seguia.  

Ao mostrar com detalhes a caminhada das personagens, na tomada final do filme 

[1:42:00], Saura apresenta ao espectador detalhes estéticos da “Madrid de Franco”, em 1975, 

onde o contraste entre os cenários da casa e da rua, dos “sonhos” e das “realidades”, do 

passado e do presente estão bem definidos pelos espaços de memória construídos pela 

narrativa fílmica.  

                                                           
140

 Saura declara não gostar de aparelhos telefônicos porque eram estes aparelhos que, durante a guerra civil, 

davam as más notícias e anunciavam a morte de pessoas conhecidas. Em uma entrevista, chamada “o telefone 

toca” García comenta que: “Ha sonado el teléfono de la casa y Carlos Saura se levanta a cogerlo pero no con 

muchas ganas. Luego lo confiesa. Odia las llamadas telefônicas”. E Saura responde: “El rechazo actual se debe a 

que durante los tres años que duró la Guerra Civil el teléfono era el mensjero de la muerte: algún amigo o 

pariente había muerto en el frente, o había sido fusilado en La cuneta de cualquier camino o carretera”. Sobre 

esse assunto ver: García, Rocio. Todos los mundos de Saura. El País. Madrid, 23 de maio de 2005. em: 

http://elpais.com/diario/2009/05/23/babelia/1243033569_850215.html. Acessado em: 20 jul. de 2015. 

http://elpais.com/diario/2009/05/23/babelia/1243033569_850215.html
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Ainda sobre os “espaços de memória”, presentes no filme, a metáfora da casa, 

associada às “velhas memórias do Franquismo”, pode ser um elemento central se associada à 

metáfora da protagonista (Ana menina) como representante de uma nova geração de 

espanhóis pós franquismo, que também será objeto de nossa análise mais adiante.  

Ao considerar esse aspecto, talvez a intenção de Saura ao propor as últimas 

tomadas do filme seja provocar, no espectador, mais do que as outras, o “efeito de real”, 

característico do cinema, uma vez que o conjunto formado pelas imagens (internas e externas 

da casa), apresentado por elementos como: as sessões de fotografias dos albúns de família, o 

modelo arquitônico da casa (em contraste com outros modelos de prédios mais modernos), as 

músicas que fazem referência ao período conservador e ao moderno
141

, as propagandas nos 

painéis, a indumentária, os problemas ligados à figura da mulher moderna e coservadora tipo: 

a relação de gênero, o machismo, os modelos de cortes de cabelos e os diferentes tipos e 

maneiras das mulheres se maquiarem, por exemplo, parece resumir uma das principais 

discussões em torno de Cria Cuervos: a ideia de que, no âmbito particular, o regime ditatorial 

franquista tenha acabado mesmo antes da morte do ditador Francisco Franco. 

 

 

2.9 Carlos Saura e o produtor Elias Querejeta 

 

 

Ao iniciar a parceria com o produtor Elias Querejeta (1934-2013), Carlos Saura já 

era um conhecido diretor espanhol, dedicado a fazer críticas à ditadura franquista, desde seus 

primeiros documentários, no final dos anos 50. 
142

 Sobre Querejeta, a característica mais 

conhecida do produtor, que se aproximava muito daquela do cineasta, no entanto, era a forma 
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 No momento transional e também de produção de Cria Cuervos, a capital espanhola se viu tomada por uma 

grande efervescência cultural, conhecida como Movida madrileña, cuja agitação durou cerca de uma década 

(1975-1985). Esse aspecto é presente no filme pelos contrastes entre a música que caracteriza a pesonagem da 

avó e a personagem Ana: Maricruz e Porque te vás, respectivamente. Sobre esse assunto ver: 

https://books.google.com.br/books?id=oboxWAqj37UC&pg=PA149&lpg=PA149&dq=CARLOS+SAURA+%2

B+ENTREVISTAS+CRIA+CUERVOS&source=bl&ots=1XsqTPMQ3F&sig=eM1ENazq-

KdMOFalOJ_aE8gRLmQ&hl=pt-BR&sa=X&ved=0CFYQ6AEwC2oVChMIs5uE-

qOCyQIVSw2QCh119A6b#v=onepage&q=CARLOS%20SAURA%20%2B%20ENTREVISTAS%20CRIA%2

0CUERVOS&f=false. Acessado em nov. 2015. 

142
 Disponível em: 

http://www.circulobellasartes.com/fich_minerva_articulos/Elias__Querejeta,__un__hombre__sin__prisa_(4361).

pdf  

https://books.google.com.br/books?id=oboxWAqj37UC&pg=PA149&lpg=PA149&dq=CARLOS+SAURA+%2B+ENTREVISTAS+CRIA+CUERVOS&source=bl&ots=1XsqTPMQ3F&sig=eM1ENazq-KdMOFalOJ_aE8gRLmQ&hl=pt-BR&sa=X&ved=0CFYQ6AEwC2oVChMIs5uE-qOCyQIVSw2QCh119A6b#v=onepage&q=CARLOS%20SAURA%20%2B%20ENTREVISTAS%20CRIA%20CUERVOS&f=false
https://books.google.com.br/books?id=oboxWAqj37UC&pg=PA149&lpg=PA149&dq=CARLOS+SAURA+%2B+ENTREVISTAS+CRIA+CUERVOS&source=bl&ots=1XsqTPMQ3F&sig=eM1ENazq-KdMOFalOJ_aE8gRLmQ&hl=pt-BR&sa=X&ved=0CFYQ6AEwC2oVChMIs5uE-qOCyQIVSw2QCh119A6b#v=onepage&q=CARLOS%20SAURA%20%2B%20ENTREVISTAS%20CRIA%20CUERVOS&f=false
https://books.google.com.br/books?id=oboxWAqj37UC&pg=PA149&lpg=PA149&dq=CARLOS+SAURA+%2B+ENTREVISTAS+CRIA+CUERVOS&source=bl&ots=1XsqTPMQ3F&sig=eM1ENazq-KdMOFalOJ_aE8gRLmQ&hl=pt-BR&sa=X&ved=0CFYQ6AEwC2oVChMIs5uE-qOCyQIVSw2QCh119A6b#v=onepage&q=CARLOS%20SAURA%20%2B%20ENTREVISTAS%20CRIA%20CUERVOS&f=false
https://books.google.com.br/books?id=oboxWAqj37UC&pg=PA149&lpg=PA149&dq=CARLOS+SAURA+%2B+ENTREVISTAS+CRIA+CUERVOS&source=bl&ots=1XsqTPMQ3F&sig=eM1ENazq-KdMOFalOJ_aE8gRLmQ&hl=pt-BR&sa=X&ved=0CFYQ6AEwC2oVChMIs5uE-qOCyQIVSw2QCh119A6b#v=onepage&q=CARLOS%20SAURA%20%2B%20ENTREVISTAS%20CRIA%20CUERVOS&f=false
https://books.google.com.br/books?id=oboxWAqj37UC&pg=PA149&lpg=PA149&dq=CARLOS+SAURA+%2B+ENTREVISTAS+CRIA+CUERVOS&source=bl&ots=1XsqTPMQ3F&sig=eM1ENazq-KdMOFalOJ_aE8gRLmQ&hl=pt-BR&sa=X&ved=0CFYQ6AEwC2oVChMIs5uE-qOCyQIVSw2QCh119A6b#v=onepage&q=CARLOS%20SAURA%20%2B%20ENTREVISTAS%20CRIA%20CUERVOS&f=false
http://www.circulobellasartes.com/fich_minerva_articulos/Elias__Querejeta,__un__hombre__sin__prisa_(4361).pdf
http://www.circulobellasartes.com/fich_minerva_articulos/Elias__Querejeta,__un__hombre__sin__prisa_(4361).pdf
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mordaz como pensava a família tradicional espanhola do período franquista, uma espécie de 

metonímia da ditadura. 
143

  

Ao lado de cineastas como Victor Erice e Carlos Saura, Elias Querejeta Gárate 

deixava de ser um jogador de futebol para se tornar um dos mais respeitados produtores 

dentro da cinematografia espanhola. Logo depois de abandonar a profissão de jogador, Elias 

Querejeta atuou como roteirista e documentarista. Ainda quando jogador trabalhou na Royal 

Society e na Primera Division espanhola. De acordo com o crítico de cinema Gregorio 

Belinchón
144

, "se alguém ganhou o epíteto de Produtor, o título de grande criador do cinema 

espanhol e, certamente, um dos filmes europeus de maior prestígio na Espanha, é Elias 

Querejeta”. O filme ao qual Belinchón faz referencia é El espíritu de la colmena (Victor 

Erice, 1973).   

O legado até mesmo político de Querejeta, segundo Belinchón, é importante para 

se compreender o que foi o cinema espanhol nas décadas de 60, 70 e 80 e a sua luta política 

diante do regime franquista. Desde 1963, ano em que criou uma empresa de produção 

cinematográfica, Querejeta realizou mais de cinqüenta filmes, dos quais uma grande parte 

contribuiu para a renovação dos temas e formas do cinema espanhol tardofranquismo
145

 e da 

transição, dos quais discutimos alguns. Belinchón nos informa ainda que, embora tenha 

produzido muitos outros filmes, no começo na década de 60, as produções mais importantes 

de Querejeta, no interior do cinema espanhol, encontram-se nas parcerias feitas com diretores 

como: Carlos Saura, Victor Erice, Manuel Gutierrez Aragon e Julio Medem.  

O autor mostra que a parceria de Saura e Quereja deu origem aos seguintes filmes: 

Caça (1965), ganhador do prêmio de Melhor Diretor no Festival Internacional de Berlim
146

;  

Peppermint Frappe (1967), premiado com o Urso de Prata no mesmo festival; Stress é três, 

três (1968), juntamente com a Buraqueira (1969) e O Jardim das Delícias Terrenas 1970); 

Ana e os lobos (1972); La Prima Angélica (1973); Corvos (1975), os dois últimos agraciado 
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 Sobre esse assunto ver: 

http://www.circulobellasartes.com/fich_minerva_articulos/Elias__Querejeta,__un__hombre__sin__prisa_(4361).

pdf. 

144
 Sobre esse assunto ver: 

http://www.elpais.com/articulo/revista/agosto/Carlos/Saura/bulerias/elpeputec/20090724elpepirdv_1/Tes. 

acessado em 15 de junho de 2015. 

145
 Esse termo é usado por Agustín Sánchez, para fazer referência ao momento, “cuando el declive biológico del 

dictador era ya evidente” (1973-1975). Ver: SÁNCHEZ VIDAL, Agustín: El cine de Carlos Saura, Caja de 

Ahorros de la Inmaculada de Aragón, Zaragoza, 1988, p. 73.  

146
 Ver: http://www.murcia.com/region/noticias/2008/10-16-querejeta-cine-puede-ayudar-a.asp. Acessado em 20 

de junho de 2015.  

http://www.circulobellasartes.com/fich_minerva_articulos/Elias__Querejeta,__un__hombre__sin__prisa_(4361).pdf
http://www.circulobellasartes.com/fich_minerva_articulos/Elias__Querejeta,__un__hombre__sin__prisa_(4361).pdf
http://www.elpais.com/articulo/revista/agosto/Carlos/Saura/bulerias/elpeputec/20090724elpepirdv_1/Tes
http://www.murcia.com/region/noticias/2008/10-16-querejeta-cine-puede-ayudar-a.asp
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com o Prêmio do Júri no Festival de Cannes, considerados, pela crítica, uma dissecção da 

família espanhola no tardofranquismo; Elisa, minha vida (1977), considerado o filme mais 

ambicioso em sua reflexão incisiva sobre os limites da enunciação da voz narrativa no 

cinema; De olhos vendados (1978); Mamá cumple cien años (1979); Depressa, Depressa 

(1980) e Doces (1981), finalizou a sua parceria com Saura.  

Elias também produziu uma das obras-primas do cinema espanhol: El espíritu de 

la colmena (Victor Erice, 1973), um filme que estreou no Festival Internacional de Cinema de 

San Sebastian, em 1973, e ganhou a Concha de Ouro de Melhor Filme. Entre os vários 

prêmios que o produtor recebeu, destaca-se a medalha de ouro da Academia Espanhola de 

Ciências Cinematográficas, recebida em 1998. Em nove de junho de 2013 o produtor morreu 

em sua casa, localizada no centro de Madrid, vítima de câncer de pulmão.  

Segundo Javier Tolentino, Elias Querejeta era um produtor que rompia com os 

esquemas tradicionais, reservados exclusivamente aos produtores de cinema da época, ou 

seja, uma atividade somente financeira. “Elias era tido como um produtor combativo que se 

metia nas correntezas dos rios das criações dos realizadores dos filmes que produzia” 

(TOLENTINO, 1999, p.15). Querejeta se preocupava com o debate cultural proporcionado 

pelo diretor ou mesmo pela equipe com a qual trabalhava. 
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CAPÍTULO III 

O CINEMA E A HISTÓRIA: A (RE) CONSTRUÇÃO DA MEMÓRIA A PARTIR DE 

CRIA CUERVOS 

 

 

O cinema tem sido utilizado como meio de expressão de novas 

abordagens históricas, criando olhares complexos e inovadores sobre 

o conhecimento do passado. 

Robert Rosenstone 

O cinema, seja qual for a maneira como pretenda comunicar conosco 

e qualquer que seja o tipo de “discurso” que queira fazer-nos, não 

pode deixar de ter bem presentes as leis da filmologia e as suas 

aplicações concretas. E tem apenas a ver com o seu sentimento de 

honestidade utilizá-las para fins “regressivos” ou servir-se delas para 

provocar o nosso envolvimento “intelectual” e para tornar o “sonho” 

fator de tomada de consciência racional. A evocação do imaginário 

não é perigosa em si mesma. Passa a sê-lo quando é comandada pela 

vontade de camuflar as contradições do real, ou então de lhes dar 

uma solução puramente consolatória. É por isso que, perante a ficção 

fílmica, é preciso estar bem desperto e nunca perder de vista os 

movimentos efectuados pela linguagem, sem contudo renunciar ao 

prazer da visão.  

Moscarielo
147

 

Na obra, El pasado en imágenes: el desafío del cine a nuestra idea de la historia, 

Rosenstone, desenvolve a ideia de que a História não pode ser pensada apenas como a 

narração de fatos e personagens passados, mas, sobretudo, como a produção de sentidos sobre 

o tempo e a cultura. O autor apresenta o que considera como os limites da narrativa histórica, 

e para isso argumenta que nem as pessoas nem as nações vivem „relatos‟ históricos. As 

narrações, ou seja, as tramas coerentes (com início, meio e fim) são elaboradas por 

historiadores com a intenção de dar sentido ao passado. Para ele, os relatos de historiadores 

são considerados „ficções narrativas‟, pois a história escrita é uma recriação do passado e não 

o passado em si. A realidade histórica, no discurso narrativo, seria então condicionada pelas 

convenções de gênero e pelo tipo de estilo que o historiador utiliza (irônico, trágico, heroico e 

romântico).  

O autor vai mostrando como a linguagem nunca é asséptica, e por isso não pode 

refletir o passado tal e como foi. Ao contrário, a linguagem cria, estrutura a história e a imbui 

de significados. Por outro lado, para Moscarielo, a captação do real para construção das 
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  (MOSCARIELO, 1985, p.67). 
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mensagens na tela leva o espectador ao constante processo de se colocar em presença da história 

narrada, de ser um participante oculto, e por isso receber as mensagens com uma carga muito forte 

de realismo. Apesar da propensão do espectador a perceber sua presença fora do filme, ele é 

sempre convidado a uma entrega total à História, segundo Moscarielo. 

Enquanto que para Rosenstone, se a história escrita pode ser classificada como 

“ficção narrativa”, não há problemas em construir versões da história que se configurariam 

como “ficções visuais” ou representações históricas por uma linguagem fílmica. Dessa forma, 

segundo os argumentos do autor, seria impossível julgar a película histórica a partir das 

normas que regem um texto, já que cada meio tem seus próprios e necessários elementos de 

representação. O que o autor considera mais importante do que a fidelidade histórica é a 

forma de exprimi-la. Contudo, isto não implica em:  

[...]Abandonar o nossos conhecimentos ou reconhecer que eles são falsos, 

sem reconhecer que existe mais de uma verdade histórica, o que na verdade 

o meio audiovisual aponta que pode ser diferente, mas não necessariamente 

antogônico da verdade escrita (ROSENSTONE, 1997, p. 41). Tradução 

livre. 
148

  

Trata-se de uma visão cética quanto à possibilidade de pensar a ciência da história 

como uma forma de acesso direto ao passado. Sua opção é por concebê-la como uma forma 

de expressar compreensões do tempo, através de métodos convencionados por uma rede de 

produção que não garante o conhecimento puro, apenas sua autoridade. O que Rosenstone 

tenta colocar é a autoridade da historiografia sobre a produção de conhecimento histórico, 

defendendo a possibilidade de se reconstruir o passado cinematograficamente. Segundo ele,  

[...] a história não deve ser reconstruída unicamente no palpel. Pode existir 

outro modo de conceber o passado, um modo que utilize elementos que não 

sejam a palavra escrita: o som, a imagem, a emoção, a montagem 

(ROSENSTONE, 1997, p. 20). Tradução livre. 
149

 

O problema dos filmes, de acordo com o autor, está em comprimir o passado em 

algo fechado, com explicações lineares e com uma causalidade única na explicação dos 

acontecimentos. Segundo Rosenstone, não é nos recursos da linguagem fílmica que se 

encontram os problemas, apontados pelos historiadores, mas sim, na forma como são 

utilizados por grande parte dos cineastas. O autor considera que o cinema segue métodos 
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 [...] abandonar nuestros conocimientos o que éstos sean falsos, sino reconocer que existe más de una verdad 

histórica, o que la verdad que aporta el medio audiovisual puede ser diferente, pero no necesariamente 

antagónica, de la verdad escrita. 

149
[ ...] la historia no debe ser reconstruida únicamente en papel. Puede existir otro modo de concebir el pasado, 

un modo que utilice elementos que no sean la palabra escrita: el sonido, la imagen, la emoción, el montaje. 
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próprios para criar um passado, por isso, deve ser julgado a partir de normas específicas de 

forma a mostrar as maneiras com que os filmes lidam com a história. De acordo com o autor 

eles:  

1) explicam o passado com consciência do seu trabalho; mostram o que isso 

significa para o historiador cinematográfico; 2) narram a partir de uma 

multiplicidade de pontos de vista; 3) se apartam da narrativa tradicional, com 

seu princípio clássico, núcleo e fim ou, seguindo a Jean-Luc Godard, 

afirmam que não é necessário que essas três partes apareçam nessa ordem; 4) 

renunciam ao desenvolvimento normal da história, ou narram histórias, mas 

se recusam a levar a sério a narração; 5) abordam o passado através do 

humor, da paródia, do absurdo, do surrealismo, do dadaísmo e outras 

atitudes irreverentes; 6) mesclam elementos contraditórios – passado e 

presente, ficção e documental – e usam o anacronismo criativo; 7) aceitam e 

até mesmo se orgulham de sua parcialidade, partidarismo e retórica; 8) 

rechaçam avaliar o significado do passado de uma maneira totalizadora, pelo 

contrário, preferem um sentido aberto e parcial; 9) alertam  e inventam 

personagens e eventos; 10) utilizam um conhecimento fragmentário ou 

poético; 11) Nunca esqueçem que o presente é o lugar onde representamos e 

conhecemos o passado (ROSENSTONE, 1997, p. 151). Tradução livre. 
150

 

Rosenstone parece se limitar a pensar os filmes apenas segundo seus aspectos 

internos, ou seja, com foco na forma como o cineasta engendra a história na tela. Assumindo 

tal concepção, apenas os filmes que seguissem determinado padrão poderiam ser produtores 

de conhecimento histórico. No entanto, segundo Cristiane Nova, ao exercer influência sobre 

os olhares do público a respeito da história, o cinema tem se tornado um agente que produz 

uma forma particular de conhecimento histórico:  

...o „filme histórico‟, como detentor de um discurso sobre o passado, 

coincide com a História no que concerne à sua condição discursiva. Portanto, 

não é absurdo considerar que o cineasta, ao realizar um „filme histórico‟, 

[assume a posição de historiador], mesmo que não carregue consigo o rigor 

metodológico do trabalho historiográfico. [...] O grande público, hoje, tem 

mais acesso à História através das telas do que pela via da leitura e do ensino 

nas escolas secundárias. Essa é uma verdade incontestável no mundo 

contemporâneo, no qual, de mais a mais, a imagem domina as esferas do 

cotidiano do indivíduo urbano. E, em grande medida, esse fato se deve à 

existência e à popularização dos filmes ditos históricos (NOVA, 1996, p. 

06). grifo nosso. 

                                                           
150

 1) Explican el pasado con conciencia de su labor; exponen qué significa para el historiador cinematográfico; 

2) lo narran desde una multiplicidad de puntos de vista; 3) se apartan de la narrativa tradicional, con su clásico 

principio, núcleo y fin o, siguiendo a Jean-Luc Godard, afirman que no es necesario que esas tres partes 

aparezcan en ese orden; 4) renuncian a un desarrollo normal de la historia, o narran historias pero rehúsan 

tomarse en serio la narración; 5) abordan el pasado mediante el humor, la parodia, el absurdo, el surrealismo, 

el dadaísmo y otras actitudes irreverentes; 6) mezclan elementos contradictorios – pasado y presente, ficción y 

documental – y usan el anacronismo creativo; 7) aceptan, e incluso se jactan de su parcialidad, partidismo y 

retórica; 8) rechazan evaluar el significado del pasado de una manera totalizadora; por contra, prefieren un 

sentido abierto y parcial; 9) alertan e inventan personajes y hechos; 10) utilizan un conocimiento fragmentario 

o poético; 11) nunca olvidan que el presente es el lugar en el que representamos y conocemos el pasado. 
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Cristiane Nova irá afirmar que “qualquer representação do passado existente no 

filme está intimamente relacionada com o período em que este foi produzido. [...] a escolha de 

um tema histórico e a forma como ele é representado em uma película são sempre ditadas por 

influências do passado” (NOVA, 1996, p.7).   

Tais produções cinematográficas, segundo a autora, cumprem um papel 

fundamental na propagação do debate sobre o passado encenado, o que é facilmente 

observado na película Cria Cuervos, visto que o período histórico representado, no filme, 

confunde-se com a ocasião de sua realização, apontando, sobretudo, para o debate político-

social que se estabelece, entre as memorações que transitam do Franquismo para a 

modernidade e da modernidade para o Franquismo. Isso pode ser percebido quando levamos 

em conta que o filme é pensado a partir das memórias de uma mulher de aproximadamente 27 

anos que relembra sua infância desde um futuro que se situa na década de 1990. Nessa 

direção, de acordo com Javier Tolentino:  

Com Cria Cuervos o cinema espanhol consegue encerrar um capítulo 

importante, um olhar profundo, simbólico e nada inocente sobre o passado. 

[...] Visto hoje, revisado e analizado, Cria Cuervos é um filme impecável, 

herdeiro de todo um cinema que o precedeu, desde Tristana de Luis Buñel 

(1970), El espíritu de la colmena de Victor Erice (1973), La tía Tula (1964)  

de Miguel Pizazo [...] Saura está denunciando com Cria Cuervos a prisão na 

qual está vivendo a sociedade espanhola [...] e com a pequena menina está a 

esperança da mudança, de uma nova sociedade moderna e aberta que aos 

homens de que as coisas nunca serão como antes (TOLENTINO, 1999, p. 2-

6). Tradução livre. 
151

   

Tendo como mote o período em que Cría Cuervos foi produzido e o impacto que 

essa película causou dentro e fora da Espanha, na época, como será analisado mais adiante, e 

ao tomarmos consciência de que o “grande público”, como afirma Cristiane Nova, pode ter 

mais acesso à História através das telas de cinema do que pela via da leitura e do ensino nas 

escolas; o pesquisador deve, pois, estar ciente da necessidade de articular o conhecimento 

histórico com o cinema, além de se questionar sobre as diferentes formas de como o 

conhecimento sobre o passado é produzido e assimilado pelo público. Nesse sentido, Michael 

Pollak nos ensina que: 
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 Con Cría Cuervos el cine espanhol consigue cerrar un capítulo importante, una mirada profunda, simbólica 

y nada inocente al pasado. [...] Vista hoy, revisada y analizada, Cría Cuervos es una obra impecable, heredera 

de todo um cine que le precedió, desde de Tristana de Luis Buñuel (1970),  El espíritu de la colmena de Víctor 

Erice, La tía Tula (1964) de Miguel Pizazo y. [...] Saura está com Cría Cuervos denunciando la cárcel en la que 

está viviendo la sociedad española [...] Y con La jovencita voyeur está la esperanza del cambio, de una nueva 

sociedad moderna y abierta que avise al hombre de que ya nunca van a  ser las cosas como antes. 
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Ainda que seja tecnicamente difícil ou impossível captar todas essas 

lembranças em objetos de memória confeccionados hoje, o filme é o melhor 

suporte para fazê-lo: onde seu papel crescente na formação e reorganização 

e, portanto, no enquadramento da memória [...] se dirige não apenas às 

capacidades cognitivas, mas capta as emoções. [...] Basta pensar no impacto 

do filme Holocausto, que, apesar de todas as suas fraquezas, permitiu captar 

a atenção e as emoções, suscitar questões e assim forçar uma melhor 

compreensão desse acontecimento trágico em programas de ensino e 

pesquisa e, indiretamente, na memória coletiva (POLLAK, 1989, p. 11). 

É preciso estar atento à relação dialética entre o cinema e o conhecimento 

histórico em meio às diferentes conjunturas sociais. Posto isso, Cristiane Nova explica que se 

a sociedade exerce influência sobre a produção cinematográfica, a recíproca também é 

verdadeira. A autora observa que “a ação exercida pelo cinema nos espectadores é um fato 

inquestionável, não obstante ainda não se tenha chegado a um consenso quanto ao seu grau de 

ação” (NOVA, 2010, p. 3). Assim, é preciso reconhecer que existe uma séria limitação em 

relação à questão da recepção da obra dentro dos estudos do cinema, pois o ideal daquilo que 

seria uma boa recepção se mostra inalcançável, visto que não existe ainda uma proposta 

metodológica suficientemente eficiente para tal.  

Em relação ao cinema, o que pode servir como um dos indícios dessa recepção 

seriam a quantidade de prêmios recebidos, as críticas, as resenhas e a bilheteria arrecadada. 

Tendo isso em vista, nota-se que o filme Cría Cuervos, no interior da obra cinematográfica de 

Saura, foi a película mais premiada nos festivais de cinema da época. Talvez por isso, ela seja 

considerada, por críticos e estudiosos do cinema espanhol, como a “obra máxima” do 

cineasta, que trouxe ao cinema espanhol da época reconhecimento internacional do qual a 

“Espanha cinematográfica” só teria visto com Luis Buñel. Nessa direção, o historiador 

espanhol Joaquim Berrocal observa que:  

O cinema espanhol tem sofrido durante as últimas décadas mudanças 

geracionais [...] na elaboração de um cinema que, depois de anos de pesquisa 

direcional marcados pelo fim da ditadura e o início da transição democrática, 

parece ter encontrado um caminho com personalidade que o diferencia de 

outros cinemas pela  variedade de estilos e técnicas dentro de sua linha, o 

que lhe tem valido para dar um salto final ao reconhecimento internacional. 

[...] A concessão desse sucesso o levou a um largo caminho: a Espanha 

cinematográfica tinha que aceitar o seu passado e viver com os restos dele e, 

sem dúvida, o passado recente mais traumático foi a base da ditadura de 

Franco que devastou a país por quase quarenta anos. O cinema foi submetido 

à censura que, curiosamente, tornou-se mais forte no final do período da 

ditadura. Assim, os únicos filmes que afrantavam, de alguma forma, com um 

olhar crítico sobre a situação do país, eram aqueles feitos no âmbito do 

"Novo Cinema Espanhol", desde Nueve Cartas a Berta (Basílio Martín 
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Patino, 1966) a El Espíritu de la Colmena (Víctor Erice, 1973) o Cria 

Cuervos (Carlos Saura, 1975) (BERROCAL, 2006, p. 3). Tradução livre. 
152

   

Berrocal, ao comparar os estilos dos cineastas espanhóis da década 70 aos da 

década de 90, observa que o estilo de Saura, ao falar do franquismo, em Cria Cuervos, o 

diferencia de cineastas das décadas posteriores como: Pedro Almodóvar, Alex de La Iglesia e 

Benito Zambrano. Essa diferença, segundo o autor, pode ser vista na forma como cada um 

lida com o passado ao fazer os filmes. No caso de Saura, percebe-se que a vontade de acertar 

as contas com o passado recente, ligado ao regime franquista, é latente. Já no caso dos outros 

diretores “há uma tendência em aceitar o passado como passado e não como uma carga 

psicológica e social” (BERROCAL, 2008, p. 2).  

Sobre essa diferença Berrocal argumenta:  

A diferença do que ocorria no cinema da transição política e da reforma é 

que os cineastas dos anos noventa não parecem sentir sobre suas costas o 

peso da história política. Para eles, ou para o seu imaginário criador, apenas 

existe o passado. Eles cresceram como diretores com a liberdade já 

conquistada e não sentem necessidade de ajustar contas com o passado, de 

tal forma que a reflexão sobre a história tem desaparecido praticamente das 

imagens de seus filmes. [...] crêem que se está dando um tratamento 

diferente, para um novo público e dirigido em parte a gerações mais jovens 

que aquelas que trataram do franquismo desde os últimos anos da vida do 

caudillo até os primeiros anos da democracia. [...] Uma obra como é Cria 

Cuervos (1975), metáfora do regime franquista, perderia grande parte do seu 

valor se tivesse sido feita nos anos noventa ou nos dias de hoje, por certo, 

não creio que Carlos Saura houvesse dito a mesma coisa nos nossos dias 

(BERROCAL, 2008, p. 3). Tradução livre. 
153

   

                                                           
152

 El cine espanõl ha sufrido durante las últimas décadas cambios generacionales [...] em la elaboracíon de um 

cine que, tras unos años de búsqueda direccional marcados por el fin de la dictadura y el comienzo de la 

transicíon democrática, parece haber encontrado un camino con personalidad que lo diferencia de otros cines 

por la variedad de estilo y de técnicas dentro de su consonancia, y que le ha valido para dar el salto definitivo al 

reconocimiento internacional. [...] La consecución de éste êxito conllevó un largo camino: la España 

cinematogáfica tenía que aceptar su pasado y vivir con los restos de éste, y sin duda el pasado inmediato más 

traumático há sido la losa de la dictadura franquista que asoló el país por casi cuarenta años. El cine fue 

sometido a una censura que curiosamente se hizo más fuerte al final del período dictatorial. Así las únicas 

películas que afrontaban de algún modo con una mirada crítica la situación del país lo hacían desde lo que fue 

el cine de autor encuadrado dentro del “Nuevo Cine Español”, desde Nueve Cartas a Berta (Basílio Martín 

Patino, 1966) a El Espíritu de la Colmena (Víctor Erice, 1973) o Cria Cuervos (Carlos Saura, 1975). 

153
 A diferencia de lo que ocorria en el cine de la transición política y de la reforma, los cineastas de los noventa 

no parecen sentir sobre sus espadas el peso de la historia política. Para ellos, o para su imaginario creador, 

apenas existe el pasado. Han crecido como directores con la liberdad ya conquistada, y no sienten necessidad 

de ajustar cuentas con el pretérito, de tal forma que la reflexión sobre la historia ha desaparecido 

prácticamente de las imágenes de sus películas. [...] ya que creo que se le está dando un tratamiento diferente, 

para um nuevo público y dirigido en parte a generaciones más jóvenes que aquellas que trataron el franquismo 

desde los últimos años de la vida del caudillo hasta los primeros años de la democracia. [...] Una obra como es 
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Ao pensarmos nessa mudança de tema, onde são analisadas as representações 

sobre o passado, restituído pela narrativa, Berrocal trata de dois assuntos importantes: o 

primeiro diz respeito às posições políticas de Carlos Saura, diante do franquismo e da 

aquiescência política em torno da transição, e o segundo aponta para duas leituras que 

podemos fazer do filme Cria Cuervos: uma política e uma psicológica. Desse modo, nota-se 

que houve no contexto transicional um interesse expressivo no tema da resistência 

antifranquista, por parte de um grupo de cineastas, onde Carlos Saura é considerado um dos 

expoentes e Cria Cuervos pode ser entendido, dentro da cinematografia espanhola, como o 

filme que encerra o período franquista.  

 

 

3.1 O cinema segundo suas linguagens: Cria Cuervos e o trânsito através do fluxo das 

memórias 

 

 

Como vimos, o filme Cria Cuervos foi produzido tendo como pano de fundo o 

cenário da Espanha de Franco, no ano de 1975. A narrativa fílmica descreve a história de Ana 

(interpretada pela atriz Ana Torrent), ou melhor, as memórias de Ana, uma mulher de 

aproximadamente 27 anos que relembra e narra alguns momentos de sua infância, que ocorreu 

há 20 anos. 

Ana conta a história de um verão, justo depois da morte de seu pai, de onde se 

entrelaçam evocações de sua mãe morta, herdeira de uma vida de dores físicas e psicológicas, 

suportada ao lado do marido, homem infiel às relações familiares. A partir daí a história se 

converte em flashbacks, mesclados, muitas vezes entre si, nas rememorações da personagem 

Ana. De forma que, como escreveu Paul Ricouer, ao falar do funcionamento da memória, ou, 

ao traçar uma fenomenologia da memória:  

Deve haver, na experiência viva da memória, um rastro irredutível que 

explique a insistência da confusão comprovada pela expressão imagem-

lembrança. Parece, mesmo, que a volta da lembrança, afeta a ambição de 

fidelidade na qual se resume a função veritativa da memória. E no entanto, 

nada temos de melhor que a memória para garantir que algo ocorreu antes de 

formarmos sua lembrança. A própria historiografia, digamo-lo desde já, não 

conseguirá remover a convicção, sempre criticada e sempre reafirmada, de 

                                                                                                                                                                                     
Cria Cuervos (1975), metáfora del périplo franquista, perdería gran parte de su valor si se hibiese hecho em los 

noventa u hoy día, de hecho no creo que Carlos Saura la hubiese hecho de la misma forma en nuestros dias. 
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que o referente último da memória continua sendo o passado, 

independentemente do que possa significar a preteridade do passado 

(RICOUER, 2007, p. 26). 

Ricouer, ao falar de uma fenomenologia da lembrança, por meio das obras de 

Santo Agostinho, John Locke e Husserl, percebe que no interior do processo de rememoração, 

há um olhar interior que se desloca da constituição da memória em sua relação ao que ele 

chama de uma forma “objetal” com o objeto que se estende no tempo, que dura, para a 

constituição daquilo que o autor chamará de fluxo temporal da memória. Um aspécto que diz 

respeito, segundo ele, à relação da lembrança do objeto com o tempo que distancia a imagem. 

Em resumo, nas palavras do autor, há de um lado “a diferença entre a “retenção” da fase do 

fluxo que “mal acaba” de passar, e “ainda” adere ao presente, e a “relembrança” de fases 

temporais que deixaram de aderir ao presente vivo e, de outro lado, a diferença entre o caráter 

posicional da lembrança e o caráter não posicional da imagem” (RICOUER, 2007, p. 119).  

A noção de fluxo de memória, trazida por Ricouer, nos ajuda pensar um pouco a 

narrativa proposta por Saura, em Cria Cuervos, por meio de um único sentido: em se tratando 

das recordações da personagem Ana adulta, nota-se que não há uma narrativa 

cronologicamente linear, todavia, o passado recordado por ela, concretizado em imagens que 

se sucedem, é colocado numa ordem (fluxo) que para ela faz sentido, todavia poderá 

confundir o espectador.  

Dessa forma, o espectador vê, no começo do filme, que Ana “descobre” a seu pai 

morto e, na próxima tomada, ela aparece na cozinha, onde sua mãe lhe chama a atenção por 

estar acordada de madrugada. Contudo, somente nas próximas sequencias do filme é que o 

espectador tem os primeiros índicos sobre uma narrativa não linear.  

Nesse momento, a narrativa possibilita que ele descubra que a mãe de Ana 

(interpretada pela atriz Geraldine Chaplin) estava morta. Segundo as recordações de Ana, é 

justo na manhã seguinte, quando Rosa, a governanta, está penteando e arrumando à Ana e às 

suas irmãs para o velório, sequencia que trata também das instruções dadas por tia Paulina, 

sobre como deveriam se comportar naquela cerimônia, é que se torna possível ao especetador 

essa percepção.  

Evidentemente, quando seguimos o fio condutor das lembranças da personagem 

Ana, durante a narrativa fílmica, percebemos que seria impossível, dentro de uma perspectiva 

temporal linear, que todos os acontecimentos pudessem se desenrolar tão rápidos e que Ana 

não tivesse avisado a ninguém sobre a morte de seu pai, ou mesmo, sobre a presença da 
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amante que deixou o cadáver sobre a cama e que também não avisou a ninguém sobre o 

ocorrido. 

A partir daí o espectador pode deduzir que o filme é construído a partir da 

rememoração individual, ou seja, na formulação de imagens, a partir das recordações da 

personagem central, assim como ela/autor as ordena em sua mente, num fluxo temporal não 

linear.  

Em resumo, de acordo com as lembranças da personagem central, nota-se que o 

passado que ela recorda e ordena em imagens, sucedem-se numa ordem que para ela faz 

sentido, todavia, essa ordem não está posta numa linha cronológica para o espectador. Essa 

percepção se confirmará nas tomadas seguintes quando a personagem que repesenta Ana já 

adulta, interpretada também pela atriz Geraldine Chaplin, aparece em close, trazendo relatos 

de suas memórias, a respeito de um verão que se passou em Madrid no ano de 1975.  

As imagens, mostradas ao espectador, a partir das lembranças de Ana, apresenta-

nos uma clássica família militar franquista, formada por um pai autoritário e infiel à esposa, 

uma mãe que abandona sua vida pessoal e, sobretudo, profissional para se dedicar à família 

que, debilitada e doente, morre deixando as filhas aos cuidados do pai.  

Com a morte também do pai, Ana e suas irmãs ficam submetidas aos cuidados da 

autoritária, tia Paulina. A partir daí a narrativa memorialística, é feita pela personagem central 

(a seu modo/autor), seguindo o tempo e os modos de suas memorações. Enfim, segundo os 

estudos de Berrocal, a película pode ser interpretada alegoricamente como uma visão dos 

últimos anos da ditadura franquista na Espanha.  

 

 

3.2 A morte do general e o processo de destruição 

 

 

De acordo com Saura, em entrevista a Ángel S. Harguindey, colunista, diretor 

adjunto do periódico El País (1980), ao ser questionado sobre a possível associação de Franco 

ao personagem do pai de Ana, argumenta:  

[...] A verdade é que não me preocupa o que me dizem que faço um cinema 

metafórico, parabólico ou hiperbólico, dá no mesmo. O que sei é que a 

verdade é que as condições peculiares do nosso país as dificuldades 

praticamente insalváveis de contar as coisas diretaemente, num primeiro 

nível como dizem os franceses, nos tem ou me tem obrigado a buscar outros 
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sistemas de narração mais indiretos e naturalmente, como resultado de ter 

que dar a volta para contar o que se quer se contar, pois surgem intenções 

duplas ou terceiras intenções que ao meu juízo no meu caso tem servido para 

perturbar a cabeça em uma ebulição mental que me tem sido bastante útil 

(HARGUINDEY, 1980, p. 117-130) Tradução livre 
154

 

Para o historiador espanhol, Joaquim Berrocal, com base na proposta do filme e 

nas entrevistas de Saura, é possível pensar que: 

[...] não seria difícil associar a Anselmo, o pai de Ana, com Franco. Anselmo 

é um militar autoritário que trai à sua mulher Maria que representaria a 

Espanha, uma Espanha frustada e em decadência que tinha a sua renovação 

na pequena Ana, a juventude que não se submete à autoridade do caudillo e 

que inclusive planeja sua morte (que apesar dela vir por causas naturais). 

“Todavia o filme foi concebido em 1974 e foi rodado em 1975, com Franco 

ainda vivo, Saura estava convencido quando disse que „o franquismo estava 

morto antes da morte de Franco‟” (BERROCAL, 2006, p. 4). Tradução livre 
155

  

A partir dos estudos de Berrocal, é possível compreender que Saura ao propor os 

problemas no filme não estaria certo quanto aos rumos que a Espanha iria tomar, mesmo com 

todos os elementos que apontavam para um futuro de novas perpectivas. Para afirmar isso, o 

autor analisa a personagem da Tia Paulina (interpretada pela atriz Mônica Rhandal), sucessora 

da figura do pai de Ana (representante das novas gerações), isso é considerado na análise 

fílmica de Berrocal. Paro o autor, a personagem Paulina seria um misto de censura e de 

autoritarismo, sucessor do militarismo do pai, através também de sua relação com o 

personagem Nícolas (interpretado pelo ator German Cobos), traido por “Franco-Anselmo”, 

nos termos usados pelo autor.  De acordo com Berrocal, os personagens secundários poderiam 

ser interpretados dentro dessa análise sem problemas:  

As irmãs de Ana, como uma juventude conformista; a avó como uma 

geração que cansada de esperar uma mudança já não tinha nenhuma ilusão; 

Rosa, a criada, e Amélia, a mulher de Nícolas, amante de Anselmo, 

representam a parte da sociedade que têm estado ao lado do poder sem 

                                                           
154

 [...]la verdad es que no me preocupa demasiado el que me digan que hago un cine metafórico, parabólico o 

hiperbólico, Me da igual. Lo que sí es verdad es que las peculiares condiciones de nuestro país, las dificuldades 

prácticamente insalvables de contar las cosas directamente, a un primer nível como dicen los franceses, nos ha, 

o me han, obligado a buscar otros sistemas de narración más indirectos y naturalmente, como resultado de 

tener que dar la vuelta para contar lo que se quiere contar, pues surgen dobles oo terceras intenciones, que a mi 

juicio em mi caso, me han servido para estrujarme la cabeza em una gimnazia mental que me ha sido bastante 

útil. 

155
[...] no sería difícil asociar a Anselmo, el padre de Ana, con Franco. Anselmo es un militar autoritário que 

traiciona a su mujer Maria que representaría a España, una España frustada y en decadencia que tendría su 

renovación en la pequeña Ana, la juventud que no se somete a la autoridad del caudillo y que incluso planea su 

muerte (que a pesar de ello, viene por causas naturales). “Aunque la película se concibió en 1974 y fue rodada 

en 1975, con Franco todavía vivo, Saura estaba convencido cuando la hizó de que „el franquismo estaba muerto 

antes de la muerte de Franco‟”. 
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intervir na política. Por outro lado, o fim de Anselmo abre as portas à 

destruição. Rosa não deixa de criticar a atitude de Anselmo uma vez que ele 

está morto, ajuda a destruir sua imagem, mas quando estava vivo era 

complacente e sem queixa aparente. Amélia vive em um processo de 

destruição dos valores intocáveis dos ideais franquistas e do matrimônio. Isto 

nos leva a deduzir que a origem da destruição não é outro que Anselmo. 

Direta e indiretamente Anselmo cria destruição, provoca sentimentos desse 

tipo tanto a seu favor como contra (destruição do seu matrimônio, do 

matrimônio do seu amigo Nícolas, de sua esposa, de sua mãe e a sua própria 

destruição), confirmando assim as palavras de Carlos Saura: “Cria Cuervos é 

um filme sobre esse processo de destruição e de morte” (BERROCAL, 2006, 

p. 5). Tradução livre 
156

 

Por meio da análise de Berrocal, percebe-se que a imagem da mulher, no filme, 

dialoga com a imagem da mulher na vida real que, ao que parece, vai adquirindo um 

protagonismo mais efetivo dentro da vida política do país. Nota-se com isso, que Carlos Saura 

investiu na estética cinematográfica correta para que o filme fosse aceito nacionalmente e 

internacionalmente. Assim, a mulher, que até então aparecia somente como esposa, mãe ou 

amante, agora parece ir adquirindo uma representação mais ampla e autônoma graças à 

mudança de mentalidade e a incorporação de mulheres na direção, como é o caso da 

personagem de Tia Paulina, herdeira da família, no filme. Em Cria Cuervos, Carlos Saura 

representa a identidade feminina, os segredos, os desejos e as frustações de três gerações, 

presas aos lugares que lhes foram atribuídos pelo franquismo. Para entender melhor esse 

ideia, façamos um breve histórico da contrução da imagem da mulher na Espanha do século 

XX.  
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 [...] las hermanas de Ana, como una juventud conformista; la abuela como una generación que cansada de 

esperar un cambio ya no tiene ninguna ilusión; Rosa la criada y Amélia, la mujer de Nícolas, amante de 

Anselmo representan a dos capas de la sociedad que han estado al lado del poder sin compartir realmete su 

política. Por lo tanto, el fin de Anselmo abre las puertas a la destrucción. Rosa no deja de criticar la actitud de 

Anselmo una vez que ha muerto, ayudando a destruir su imagen, aunque cuando estaba vivo lo complaciera sin 

queja aparente. Amelia vive em um proceso de destrucción de uno de los valores intocables de las ideas 

franquistas, el matrimonio. Esto nos lleva a deducir que el origen la destrucción no es outro que Anselmo. 

Directa o indirectamente Anselmo crea destrucción, provoca sentimientos de ese tipo tanto a su favor como en 

su contra (destrucción de su matrimonio, el matrimonio de su amigo Nícolas, su esposa, su madre y como no su 

propria destrucción), confirmando así las palabras de Carlos Saura: “Cria Cuervos es um film sobre esse 

proceso, proceso de destrucción y de muerte”. 
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3.3 A mulher e o espaço público na transição democrática espanhola 

 

Que a mulher casada aprenda o governo da casa, eduque aos filhos, corrija 

aos servos, cuide dos escravos, proteja a casa, que assim governada repouse 

em paz ao entrar em minha casa
157

 

Guibert de Tournai 

 

As Mulheres, ao longo da história, segundo interpretações diversas, têm assumido 

um lugar na sociedade conforme suas condições biológicas. O determinismo biológico e o 

essencialismo marcaram os rumos e o lugar da mulher nas sociedades ocidentais. O conceito 

de gênero, formulado na década de 70, liberou o discurso, sobre aquilo que seria “o natural”, 

ou seja, as conotações naturais do “ser mulher” para afirmar que o gênero masculino e 

feminino é uma construção social e cultural. Em outras palavras, o significado de ser mulher 

ou ser homem, bem como as suas desigualdades, depende das especificidades históricas e 

culturais da sociedade em que vivem.  

No imaginário coletivo da Espanha do final do século XIX e início do século XX 

“a mulher era representada como “o anjo da casa” ou “esposa perfeita”, seguindo o discurso 

de gênero vigente, formulado como discurso da domesticidade” (NASH, 1995, p. 192). Dessa 

forma, esse discurso delimitava o âmbito e a atuação das relações de gênero. Essa perspectiva, 

apresnetada por Nash, leva-nos a conclusão de que a identidade da mulher se formava a partir 

das suas funções sociais como mães e como esposa, portanto, ficava restrita à sua capacidade 

biológica. Esse discurso de gênero limitado, sobre a base de valores religiosos e, 

posteriormente, científicos, impossibilitou a transformação das mentalidades e reforçou os 

mecanismos de controle social e político na Espanha dessa época. Em termos políticos, “o 

discurso de gênero definiu o conceito de cidadania para o homem e para a mulher. Esse 

discurso limitava as funções sociais da mulher às funções maternais e assistenciais” (NASH, 

1995, p. 201). Dessa maneira, segundo nos informa a autora, construiu-se uma imagem 

negativa do trabalho extradoméstico reforçando a divisão sexual vinculada à ideia da divisão 

das esferas: privado (mulher) público (homem). Enfim, a transgressão a essa ordem 

provocava a desgraça à mulher.  

                                                           
157

 “Que La mujer casada aprenda el gobierno de la casa, eduque a los hijos, corrija a los siervos, riña alas 

esclavas, proteja La casa, así gobernada que yo repose em paz al entrar en mi casa”. Guibert de Tournai, 

predicador del siglo XVIII. Sobre esse assunto ver: 

http://www.publicacions.ub.es/bibliotecadigital/cinema/filmhistoria/Art.Ardanaz.pdf. Acessado em 13 de junho 

de 2015.   

http://www.publicacions.ub.es/bibliotecadigital/cinema/filmhistoria/Art.Ardanaz.pdf
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Esse discurso foi retomado com muita ênfase pelo discurso franquista em sua 

articulação com um “novo” conceito de mulher, segundo a redefinição nacional-católica que 

requeria um Novo Estado, a partir da redemocratização, como vimos. Dessa forma, aniquilou 

os avanços republicanos, que havia levado a mulher a ter maior presença no espaço público, 

social e cultural, e voltou a situar a mulher em seu “lugar de origem”, a saber, “o anjo da casa 

que proteje o lar”. Segundo Nash, “a maternidade foi estabelecida como o único projeto de 

vida, com uma retórica que convertia a mulher em um ser desprovido de identidade própria” 

(NASH, 1995, p. 203) 
158

.   

A autora vai mostrando que, com a liberação econômica da década de sessenta, 

como já vimos, surgiu a necessidade de contar com a ajuda feminina no processo de expansão 

do país. Isso se traduziu no reconhecimento das mulheres terem os mesmos direitos políticos 

e profissionais dados aos homens. Reinvindicações paralelas foram reclamadas pela oposição 

democrática e pelos movimentos feministas que surgiram na Espanha no final dos anos 

sessenta e inicio dos anos setenta, segundo a autora.  

Depois da morte de Franco, nos informa Nash, produziu-se um novo impulso no 

reconhecimento do princípio da igualdade entre homens e mulheres que foi normatizado na 

Constituição de 1978. Isso permitiu grandes avanços no âmbito jurídico, político e social. 

Mas, sobretudo, a nova situação sociopolítica, segundo Nash, determinou uma redefinição do 

discurso de gênero principamente entre as mulheres. Contudo, como em todo processo 

histórico, a mudança de mentalidade é um processo lento e as desigualdades seguem existindo 

durante muito tempo, o que justifica a presença minoritária de mulheres no campo político da 

Espanha do século XX, como mostra a autora. 

 

 

3.4 A construção da imagem da mulher no cinema 

 

Os homens atuam e as mulheres aparecem. Os homens olham, as 

mulheres são olhadas
159

 

John Berger 
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 Segundo a autora, algumas situações reafirmam esta ausêcia de autonomia como o eixo de que a mulher 

necessitava do consentimento de seu marido para abrir uma conta de poupança ou sair do país. Em se tratando do 

adultério, a mulher era condenada com fortes penas carcerárias.   

159
 “Los hombres actúan y las mujeres aparecen. Los hombres miran las mujeres son miradas”. BERGER, 2003. 

p.3. 
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A imagem serve como veículo para identificar e seguir as normas vigentes de 

gênero. Assim, a produção industrial, através da publicidade, do cinema e da televisão, define 

os modelos de masculinidade e feminilidade, difundindo uma imagem de mulher e de homem 

acordes com os interesses do mercado. Segundo Nash, nas primeiras décadas do século XX, 

na Espanha, muitas mulheres artistas tinham aparecido no mundo da cultura apropriando-se 

de sua identidade visual e de sua representação. Contudo, tiveram que esperar até o final do 

século, em um contexto de revolução da década de 70, para pensarem sobre a complexidade 

que define uma imagem e os problemas ligados a uma representação unidimencional 

masculina.  

A partir desse ponto, elas chegaram à conclusão que, segundo Nash, “a maioria 

das imagens de mulheres eram produzidas pelo olhar masculino, um olhar dominante que 

controla o discurso e o desejo feminino” (NASH, 1995.p. 198). Esta realidade levou as 

mulheres a debaterem a forma de como eram representadas pelos  homens e de como se viam 

a si próprias, sobretudo, no que se referia aos seus corpos. As conclusões mais gerais, diz o 

texto, foram que a imagem da mulher, produzida pelos homens, era confeccionada para ser 

contemplada e seduzida pelo olhar do homem, enquanto que sua autorepresentação foi: 

“apropriar-se de sua imagem e redefinir o seu lugar na sociedade” (HIGONNET, 1993, p. 

378).  

No século XX, como já vimos, o cinema desempenhou um importante papel na 

definição e na difusão dos comportamentos e papeis sociais que diziam respeitos às questões 

de gênero. A exemplo de Cria Cuervos, o cinema consumido pelo público da época é de 

caráter realista, ou seja, dialoga com o “mundo real” onde vivem os espectadores. Desse 

modo, a recepção das imagens como “efeito do real” pode levar o espectador a aceitá-las 

como “natural” e, consequentemente, assumir o discurso de poder apresentado pelas imagens. 

Contudo, uma imagem é uma representação do real, conceito que define seu caráter 

construtivo, mas, na contrução de uma imagem estão implícitos mecanismos mais complexos, 

estruturas de poder não visíveis que predominam nas relações sociais, assim como observou o 

filósofo francês Michel Foulcaut, ao analisar a pintura de Magritte
 160

.  

Ao analisarmos o cinema clássico produzido em Hollywood, percebemos que uma 

imagem estereotipada da mulher, baseada nas funções sexuais que, em geral, seguem as 

visões culturais cristãs das personagens de Maria, mãe de Jesus, e de Eva, a mulher de Adão. 
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 FOUCAULT, 2002, p 36. 
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Por um lado, tem-se construção da mulher bela e maternal que cumpre com as suas 

obrigações naturais de “anjo da casa” e, por outro, tem-se a mulher perversa que rompe a 

barreira e aparece no espaço público masculino, mas que, finalmente, deve redimir-se através 

do amor ao herói, caso contrário será excluida da sociedade, assim como Eva foi expulsa do 

paraíso.  

Em linhas gerais, o cinema espanhol produziu o mesmo discurso de gênero de 

Hollywood. Nash mostra que, na cinematografia espanhola, é difícil encontrar mulheres 

diretoras 
161

.  Segundo ela, é na década de 70 quando Josefina Molina, Cecilia Bartolomé e 

Pilar Miró fazem um cinema dirigido por mulheres sobre mulheres. Nessa mesma década, 

observa a autora, surgem alguns cineastas intencionados em descobrir uma nova forma de ver 

melhor o “mundo das mulheres”. Carlos Saura, segundo as analises de D‟lugo
162

, foi um dos 

diretores espanhóis que começou a dar voz aos sentimentos das mulheres e repensar as 

relações de gênero dentro da linguagem cinematográfica. 

 

 

3.5 Cria Cuervos e o universo feminino 

 

A adolescente deixa dormir seus sonhos. Todavia, ao longo de toda a 

sua vida, a mulher encontrará na magia do espelho um poderoso 

aliado em seus esforços para separar-se e alcançar-se (Tradução 

livre) 
163

 

Simone de Beauvoir 

 

Cria Cuervos foi o primeiro filme que Carlos Saura escreveu sozinho 
164

. O 

diretor conta, em entrevista a D‟lugo, que em sua película anterior, intitulada La Prima 
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  A autora observa que: “En esa recuperación del passado descubrieron miradas vanguardistas como las de 

Germain Dullac y Maya Deren que si bien no habían abordado de forma directa La cuestión del feminismo, más 

centradas en La teoria estética, resultaban interesantes como sujetos historicos por su lucha dentro de las 

vanguardias. Entre las cineastas más destacadas del cine feminista de estos años sobresalen Agnès Varda, 

Margarite Duras, Yvonne Rainer o Chantal Akerman”. (NASH, 1995, p. 200).  

162
D‟Lugo, Marvin: The Films of Carlos Saura: Practice of Seeing, Princeton University Press, New Jersey, 

1991. 

163
 “La adolescente deja dormir sus sueños. Sin embargo, a lo largo de toda su vida la mujer encontrará en la 

magia del espejo un poderoso aliado en sus esfuerzos para separarse y alcanzarse”. 

164
 Essa afirmação é feita pelo próprio diretor: "Al principio trabajé mucho con colaboradores como Rafael 

Azcona hasta Cría cuervos, que fue la primera película que escribí en solitario. No quería apoyarme en nadie, 

quería ir sin muletas; tuve mucha suerte, fue una película muy exitosa y eso me permitió hacer otras. Entonces 

me interesaban cosas como, por ejemplo, cómo era la sociedad española, qué psaba con la religión, con el sexo, 
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Angélica, dividiu a escritura com Rafael Azcona. Saura disse que tomou a decisão de escrever 

sozinho pelo desejo de ser responsável absoluto por uma obra, pelo desejo de retratar o 

universo feminino de uma maneira que não seria possível em parceria, como, por exemplo, 

com Rafael Azcona, “acusado pela crítica de misógino” (D‟LUGO, 1991, p. 138). Todavia, o 

resultado dessa decisão é que o diretor conseguiu mostrar a vida cotidiana de três diferentes 

gerações de mulheres: a avó, a mãe e a filha a partir dos olhos de uma menina de 

aproximadamente oito anos que vive rodeada pela mãe, pela avó, pela tia e pelas irmãs. A 

esse grupo de mulheres da família, juntam-se outras características femininas como a de Rosa, 

a criada, e de Amélia, a amante. Esse elenco de mulheres é fruto da formação cultural e da 

subjetividade do olhar de Carlos Saura que procura mostrar, por meio do filme, que “as 

mulheres, na Espanha de sua época, sofriam o engano de seus maridos e o confinamento no 

lar (SÁNCHEZ, 1988, p. 76) 
165

.  

Nesse sentido, percebe-se que as identidades femininas que Saura constroe em 

Cria Cuervos, em comparação com a entrevista de Saura dada a D‟lugo, permite-nos afirmar 

que o diretor, por meio da narrativa fílmica, dá-nos pistas sobre como vivia a maioria das 

mulheres entre o fim do regime franquista e o inicio da redemocratização. Nesse sentido, a 

proposta de Cria Cuervos seria a de denunciar a situação de silêncio de muitas mulheres 

espanholas. A crítica exercida por Saura, desde suas primeiras películas, como nos mostra 

D‟lugo, revela-se como argumento sociocultural mais centrado na educação, no conceito de 

família e na sexualidade
166

 castrada ou repremida das mulheres espanholas da época.  

Segundo a teórica Ann Kaplan, “ao assistirem a Cria Cuervos muitas teóricas 

feministas do cinema afirmaram que as mulheres, representadas por Carlos Saura, adotam 

uma imagem que tem uma “categoria eterna” e que respondem a constantes essenciais que são 

retratadas por décadas sem nenhuma mudança” (KAPLAN, 1998, p. 17). De acordo com a 

autora “muitas imagens de mulheres têm uma vinculação muito estreita com a história, mas 

                                                                                                                                                                                     
con la política, con los militares... De alguna manera, estaba más preocupado por cambiar este país.” (Carlos 

Saura). Disponível em: http://cultura.fnac.es/recomendaciones/cine/recuerdos-de-familia. 

165
 Palavras de Saura a Sanchez. 

166
 Sobre a sexualidade espanhola dessa época Nash, mostra que: “ La represión sexual que vivieron munchos 

españoles se articuló de diferentes maneras. El sexo como baja pasión sólo estaba permitido tras el matrimonio, 

fuera era pecado. El sexo era considerado como algo lascivo, negativo y desnaturalizado. Las costumbres 

sexuales de los españoles estaban estrictamente determinadas por los valores del nacionalcatolicismo franquista. 

Desde princípios de los setenta comenzaron a aparecer imágenes en los que se hablaba de forma abierta de temas 

relacionados con la sexualidad como la homosexualidad, la insatisfacción sexual, etc [... ] Cansados los 

espectadores de cruzar los Pirineus para ver cuerpos desnudos desde principios de esta década asistieron a una 

liberalización de las pantallas que se tradujo em el boom  del destape. Es decir, se liberalizó el deseo masculino 

para objetualizar el cuerpo femenino”. (NASH, 1995, p. 99).  

http://cultura.fnac.es/recomendaciones/cine/recuerdos-de-familia
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outras, relacionadas com o matrimônio, a sexualidade e a família, transcendem as categorias 

históricas tradicionais” (KAPLAN, 1998, p. 17). 
167

  

Nesse sentido, em Cria Cuervos esses temas não podem ser descontextualizados 

ou argumentados simplesmente como o que poderíamos chamar de “complexos edipianos” 

168
. Os problemas relacionados com o sexo, com as relações matrimoniais e familiares são 

conseqüência da dominação e/ou imposição dos valores socioculturais do regime franquista 

que assolou especialmente a parte da população considerada perdedora na guerra. Dessa 

maneira, cada uma das personagens representa um papel atribuído pela sociedade patriarcal 

franquista, centrado principalmente na figura da mãe em seu papel de “rainha do lar” ou 

“mulher perfeita”.  

Dedicada ao cuidado do marido e dos filhos, confinada entre as quatro paredes da 

casa, frustrada nas aspirações profissionais no espaço público (assim com a personagem da 

mãe de Ana que lamenta o fato de não ter sido uma grande pianista), e, dessa forma, teve sua 

voz silenciada (como a mudez que aparece simbolicamente na avó, cadeirante). Sobre a 

personagem da avó, é interessante observarmos que apesar de não falar, não andar ou mesmo 

não “fazer nada”, ela está presente em boa parte das cenas do filme e representa com muita 

força (assim como o próprio casarão onde moram e a música que faz menção ao seu 

personagem, relembrando também as velhas touradas espanholas) a tudo que remete aos 

períodos da guerra e da ditadura. No meio dessas mulheres se encontra a menina Ana, que 

desde a sua inocência questiona a ordem patriarcal estabelecida. De acordo com Kaplan, 

“Saura, através dos olhos de Ana, reflete sobre a natureza restrita à identidade feminina na 

Espanha franquista, sobre as recordações e reflexões da menina” (KAPLAN, 1998, p. 21).  

Em entrevista a Martin D‟Lugo, Saura afirma que: “Cria Cuervos não existiria 

sem o descobrimento da pequena atriz, Ana Torrent. “Depois da atuação dela em Espírito da 

Colmeia, de Victor Erice, fiquei fascinado e escrevi o papel pensando nela” (D‟LUGO, 1991, 

p. 137)
169

. Uma curiosidade sobre a atriz é que ela tem o mesmo nome na vida real e os 

personagens, tanto no filme de Victor Erice, quanto na maioria dos filmes de Saura, chamam-

se, Ana.  
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 “muchas imágenes de mujeres si tienen una vinculación estrecha con la historia, pero otras, relacionadas con 

el matrimonio, la sexualidad e la familia, trascienden las categorias históricas tradicionales”. (KAPLAN, 1998, 

p. 17).  

168
 No livro "A Interpretação dos Sonhos" (1900), Freud sugere, na situação edipiana, um paralelo entre os dois 

sexos: "a primeira afeição de uma menina é para com o seu pai e a de um menino é para com a sua mãe". 

Contudo, esse tema é muito complexo e não será aprofundado nessa pesquisa. 
169

 Palavras de Saura a D‟lugo. 
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3.6 Cria Cuervos: o mundo de Ana 

 

 

O filme começa com uma viagem por um álbum fotográfico da família da 

personagem Ana. Carlos Saura declarou em algumas entrevistas 
170

 ser fascinado por fotos de 

família e as utilizou como recurso para apresentar, com certa nostalgia, as suas personagens 

em Cria Cuervos. O espaço para a representação do mundo de Ana, como já vimos, é o 

interior de uma casa. Em algumas poucas cenas são apresentados ao espectador o jardim da 

casa e as ruas próximas, localizadas no centro de Madrid, como já vimos. A atmosfera 

fechada em que vive Ana nos é apresentada desde as primeiras cenas [04:01]: à noite, no 

interior da casa, a pequena Ana observa em segredo a seu pai, comandante do exército, na 

cama com a sua amante Amélia, mulher do melhor amigo de seu pai, Nícolas. Seu pai sofre 

um ataque do coração, Amélia sai correndo e Ana se dirige ao quarto para retirar de lá um 

copo de leite que ela havia levado anteriormente, no qual acreditava que havia colocado 

veneno, mas que, na realidade era apenas bicabornato de sódio.  

Na cena seguinte, observamos um momento do cotidiano entre a mãe e a filha. 

Contudo, a mãe, interpretada pela atriz Geraldine Chaplin, havia morrido anos atrás com um 

câncer. Nesse momento, o espectador só descobrirá que a presença da mãe é fruto da 

imaginação de Ana na cena seguinte. Nesse contexto, Ana se torna órfã com apenas oito anos 

de idade. Paulina, sua tia materna, uma mulher solteira e rigorosa, será quem irá cuidar de 

Ana e suas irmãs, Irene e Victória de 10 e 7 anos. A disciplina e frieza de Palina provocarão 

um choque com Ana. Esse conflito levará, cada vez mais, à solidão e revolta de Ana.  Por sua 

vez, Ana se refugia e evade desse mundo opressor em sua imaginação, por meio de suas 

brincadeiras e escutando música. O tema Por qué te vas, composto por, José Luis Peracles e 

interpretado por Jeannete, converteu-se em uma música emblemática, que dialogava 

perfeitamente com os momentos de alegria e de melancolia de Ana e se transformou em 

lembranças de uma geração, como nos informa Sánchez. Essa música, ao contrário de “Ay 

Maricruz” (tema da avó), como será visto, introduz o espectador em um “clima de 

modernidade” que dialogo perfeitamente com a personagem Ana e com o movimento artístico 

da época, Movida Madrileña. O autor observa que por meio do olhar de Ana conhecemos os 

temas chaves do filme e de quase toda a cinematografia de Saura: a morte e o sexo. Estes dois 

elementos parecem marcar a vida da típica família tradicional de classe média-alta, 
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 Sobre esse assunto ver: SÁNCHEZ, 1988, p. 98. 
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“dominada pela autoridade patriarcal, onde o carinho e a comunicação são substituídos pela 

disciplina e a hierarquia” (D‟Lugo, 1991, p. 143). 

Nesse sentido, podemos tomar a família de Ana como um microcosmo que 

representa uma ordem social maior. Nesse ponto, segundo D‟Lugo,  Saura aborda a imagem 

oficial de alguns estamentos da sociedade franquista: a família, o exercito e a religião. Assim 

transcorrem os dias daquele verão da infância de Ana, entre um “mundo real” agressivo e 

corrupto e um mundo imaginário isolado e pessoal, onde entram somente os seres que ela 

quer, especialmente, a figura de sua mãe.  

Sánchez irá observar que a nível estilístico, as cenas que Ana compartilha com a 

sua mãe, com a sua avó ou com a governanta Rosa mostram uma luz que contrasta com a 

escuridão que rodeiam a figura de seu pai ou de Amélia, personagens que, segundo o autor, é 

o lugar em que Saura deposita sua crítica. 

 

 

3.7 Ana e sua avó 

 

 

Mãe da mãe de Ana, a avó é outro personagem feminino com quem Ana mantém 

boa comunicação, apesar da mudez da avó. Interpretada pela atriz, Josefina Díaz, a avó vive 

sobre uma cadeira de rodas, relembrando o seu passado, através das imagens fotográficas ou 

pela música, tocada numa radiola, todas as vezes que a neta a deixa em frente ao mural com 

as fotografias dispostas. A música “Ay Maricruz”, escrita por Joaquim Valverde, Rafael de 

León e Manuel Quiroga e interpretada por Império Argentina, associada às imagens 

fotográficas relativas ao tempo em que a avó de Ana era jovem, remetem o espectador a um 

passado que parece estar latente no interior da velha casa, palco de Cria Cuervos. A cena 

onde Ana tenta reconstruir o passado da avó, por meio das fotografias [1:19:19], é de uma 

sensibilidade extrema, ainda mais associada à expressão do semblante da avó, que parace 

muito confusa acerca de tudo que se passou com ela naquele tempo e espaço. 

Na construção da cena, Carlos Saura consegue refletir sobre o poder que a 

memória assume no meio social e como é possível alcançar o passado, ou parte dele, por 

meio, até mesmo dos silêncios, em contraposição com a multiplicidade de sons internos e 

externos a casa. Outro ponto importante dessa cena também diz respeito ao poder libetador 

que a ideia da morte pode proporcionar ao corpo físico. Ana, ao ver o desespero da avó, em 
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meio às memórias, tenta por fim a esse sofrimento usando os “seus poderes especiais”, ou 

seja, propõe acabar com a vida da avó, juntamente com todas as memórias que a assombram, 

usando o poderoso veneno (pó de bicarbonato). O desejo de morrer da avó é perceptível na 

cena, pois vive nostálgica sobre uma cadeira sem poder falar sobre o seu passado, apresentado 

ao espectador somente através das imagens, uma vez que a voz da personagem foi silenciada 

pelo tempo e pela incapacidade física.  

Todavia, mesmo sendo incapaz de falar, a avó se torna para Ana em um forte 

refúgio. A cena do velório do pai de Ana [13:06], momento em que tia Paulina a obriga a dar 

um beijo no pai morto e ela se recusa, mesmo sendo precionado pelos militares que rodeiam o 

caixão, é atrás da avó que ela encontra proteção. Nesse momento, o jogo entre planos e 

enquadramentos deixa entrever que a avó se torna um refúgio que protege Ana tanto de tia 

Paulina, como dos militares e de Amélia, amante de seu pai que, no momento do velório, 

sente-se ameaçada, temendo pelo segredo que Ana guarda sobre a relação amorosa entre o pai 

e ela. A performance da cena deixa claro para o espectador que a personagem da avó é de 

fundamental importância na construção imagética de Cria Cuervos, pois representa aspectos 

de tempos remotos em que a sociedade enfrentava a guerra e a ditadura de Franco, deixando 

entrever que, assim como a avó, mesmo muda, consegue rondar toda a casa, esses eventos, 

mesmo com o Pacto do silêncio oficializado, rondam a sociedade espanhola da década de 70. 

 

 

3.8 Ana e o seu pai 

 

 

Na primeira aparição de Ana adulta, interpretada também pela atriz Geraldine 

Chaplin, recurso que reforça o vínculo entre a mãe e a filha, na narrativa filmica, ela conta ao 

espectador um acontecimento que viveu com sua mãe e, logo depois, interrompe a narração 

para se perguntar sobre uma das questões fundamentais do filme:  

[...] por que queria matar ao meu pai? Uma pergunta que me tenho feito cem 

vezes e as respostas que me ocorrem agora, depois de passados vinte anos 

são demasiadas fáceis e não me satisfazem. Apenas recordo perfeitamente 

que ele me parecia o culpado pela infermidade e morte de minha mãe 
171
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 “...por qué quería matar a mi padre? Uma pregunta que me he hecho cien veces y las respuestas que se me 

ocurren ahora con la perspectiva que dan los veinte años son demasiado fáciles y no me satisfacen. Lo ínico que 

recuerdo perfectamente es que me parecía el culpable de la enfermedad y muerte de mi madre”. [18:28].  
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O personagem do pai de Ana, interpretado pelo ator argentino Héctor Alterio (em 

um primeiro papel no cinema espanhol) representa o clássico pai da família tradicional, 

autoritário, o que é reforçado por sua profissão de militar. Para Ana, o pai é um homem cuja 

“autoridade psicológica” se prolonga para além de sua morte, assim como a figura de Franco 

para Saura, mas com um agravante por causa do seu adultério que, na visão de Ana, teria 

levado sua mãe à morte. Dentro da narrativa fílmica, em nenhum momento, as recordações de 

Ana dizem respeito à sua relação com o seu pai. Pelo contrário, as suas recordações estão 

sempre vinculadas à busca da culpabilidade do pai que causaram a doença e a dor de sua mãe.  

A presença do pai, no interior da narrativa fílmica, aponta para a manuntenção em 

torno do olhar masculino que converte o corpo das mulheres em objeto de desejo masculino. 

A exemplo disso, podemos tomar a cena em que a família de Ana vai passar um domingo na 

chácara de Nícolas e Amélia [1:12:22]. Alí há um jogo de olhares entre o pai de Ana e Amelía 

onde a finalidade é apenas sexual. Outro exemplo é a cena em que Rosa conta para Ana que 

seu pai era um sem vergonha [1:16:27]. Isso também ligado ao sentido sexual. E para 

completar, num exercício de imaginação da criança, Rosa descreve muitas situações que 

aconteciam dentro da casa, onde seu pai observava e seduzia Rosa [25:30]. Nesse sentido, o 

pai é o único personagem do filme que tem pleno controle e liberdade sobre sua sexualidade. 

Assim como observa Sánchez, “a identidade masculina do pai de Ana está definida pela sua 

dimensão sexual, sua despreocupação pelos assuntos familiares e pelo uniforme militar que 

veste” (SÁNCHEZ, 1988, p. 79). 

 

 

3.9 Ana e a sua mãe 

 

 

A figura da mãe é fundamental na vida de Ana. Com ela Ana mantém uma relação 

carinhosa que não mantém com os vivos ao seu redor. A narrativa fílmica mostra que Maria 

era uma jovem pianista com possibilidade de sucesso que foi atravessada pelo relacionamento 

com o marido. Depois do compromisso abandonou o piano para se dedicar de corpo e alma ao 

marido e às filhas. Ana recorda esse assunto da seguinte maneira: “eu creio que ela sempre 

teve remorso por ter deixado sua profissão para sacrificar-se por nós, par anos educar, ou 
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talvez porque tinha medo de fracassar e preferiu uma vida acomodada ao lado do seu esposo” 

172
. 

Essa situação parece tentar responder ao discurso de gênero do qual falamos ainda 

na introdução da pesquisa. Nash nos mostra que, “tradicionalmente, a base que justifica esse 

discurso tem fundamento no ideário cristão do discurso religioso em torno da mulher” 

(NASH, 1995. p. 192). A autora nos informa que, no século XX, a fundamentação religiosa 

da desigualdade entre os sexos foi substituída pela medicina. Dessa maneira, as diferenças 

partiam do biológico, mas transpunham para o campo social. A definição do aspecto social, 

colocada pela autora, é que explica o fato da personagem Maria, mãe de Ana, ter assumido o 

papel de mãe e, com isso, abandonado a sua carreira profissional. Por meio da análise de 

Nash, podemos inferir que, Maria que, alegoricamente pode apontar para a virgem cristã, mãe 

de todas as mães, sofre o engano e a mentira por parte de seu marido, o que a transforma 

numa vítima daquele sistema social e a coloca em lugar onde ela não pode se revelar à 

sociedade.  

Todavia, não podemos esquecer que ao assumir o lugar de espectadores 

conhecemos a mãe por meio da imaginação de Ana. Assim, podemos deduzir que o mundo da 

imaginação seria o refúgio da menina e é nesse plano simbólico que mãe e filha mantêm um 

laço afetivo muito forte
173

. Por outro lado, a relação com o pai, no plano simbólico, gira em 

torno do falo como significante. Nesse sentido, “o mundo simbólico dominado pelo pai, 

distancia Ana do mundo simbolico marcado pela presença supra-sensível da mãe” 

(SÁNCHEZ, 1988, p. 100). Sánchez afirma, a partir dos estudos da filósofa italiana, Luisa 

Muraro, que, “em geral, as sociedades patriarcais têm produzido inúmeros matricídios que 

destroem a relação mãe/filhos (SÁNCHEZ apud MURARO, 1988, p. 105). O que a autora 

propõe para resolver esse problema, na visão de Sanchez, é a recuperação desse 

relacionamento original, por meio da ordem simbólica regida pela palavra. Dessa forma, 

superam-se as dicotomias binárias racionalistas: masculino/feminino, corpo/alma, e permite 

contruir uma ordem nova à margem do domínio patriarcal.  

                                                           
172

 “yo creo que siempre le quedo el resquemor por haber abandonado su profesión para sacrificarse por sus 

hijos como así La habían educado, o quizás porque tenía miedo al fracaso y prefirió una vida acomodada y 

ordenada al lado de su esposo”. [58:20].  

173
 Em entrevista a D‟Lugo, Saura diz que o sentido da morte para as crianças se identifica mais com a 

desaparição do que com os fatores trágicos: “creo que el niño es incapaz de establecer diferencias entre lo real y 

lo imaginario, así Ana tiene el poder de desear intensamente la presencia de su madre y ésta aparece y se 

integra en su vida” (D‟LUGO, 1991, p. 137).   
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A exemplo disso, no filme, logo nas primeiras cenas, a mãe descobre a filha na 

cozinha de madrugada e com uma voz doce diz para a filha que já é hora de dormir [07:20]. 

Contudo, somente nas cenas seguintes é que o espectador descobrirá que a fala era fruto da 

relação simbólica que Ana mantinha com a mãe morta. E, não obstante, é também na próxima 

cena que Ana, suas irmãs e sua tia, dirigem-se ao velório do pai morto. Sánchez observa que  

a morte é uma protagonista que assombra Ana ao longo de todo o filme. Seguindo esse 

roteiro, primeiro assistimos à morte do pai, depois um feedback do sofrimento e da morte da 

mãe e por fim a morte e o enterro do bichinho de estimação de Ana. Assim, fica claro esse 

protagonismo da morte no filme. Isso parece levar a protagonista a se refugiar constantemente 

na sua imaginação, onde evoca as partes mais doces de momentos vividos com a sua mãe.  

Ao longo de todo o filme, o espectador pode notar que Ana invoca a presença da 

mãe para receber o carinho e o contato que a realidade hostil não a proporciona.  Dentre as 

cenas mais emocionantes que abordam a relação mãe/filha, existe uma muito significativa em 

que Ana não consegue dormir e desce à sala onde sua mãe está lendo e pede para que a mãe 

toque uma música especial ao piano [53:54]. Logo depois, a mãe leva a filha para a cama,  a 

cobre com carinho e lhe conta uma história de ninar. O fator emocional dessa cena parece 

extrapolar a tela e atingir o espectador, por meio da expressão de desespero e de dor, 

expressas pela profundidade do olhar da atriz, ao sentir o medo e a solidão, quando se dá 

conta de que a presença da mãe já não está mais no quarto e a história que contava chegou ao 

fim. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Vimos primeiramente que o lançamento do filme Cria Cuervos, do cineasta 

arogonês Carlos Saura, na Espanha e nos festivais internacionais de cinema, causou um 

grande impacto no meio social e militar e incomodou a muitos integrantes das Forças 

Armadas daquela época. Desse modo, na intenção de descobrir as causas desse impacto, 

fizemos uma digressão com o objetivo de revisitar o passado recente da sociedade espanhola, 

que passou por uma longa ditadura militar de quase 40 anos, onde o regime franquista 

conseguiu plasmar sua visão singular sobre a Guerra Civil na Memória Oficial, durante a 

construção do novo Estado, por meio das políticas de memória, derivadas de sua Legitimidade 

de Origem, baseada no princípio da necessidade de existência de uma ditadura para manter a 

ordem e sua Retórica do Desenvolvimento, embasada no aparente sucesso econômico e 

administrativo do país sob a vigilância da chamada “Paz de Franco”.   

Com a pesquisa, descobrimos que parte desse sucesso, do regime de Franco, 

deveu-se ao uso da indústria cinematográfica espanhola para difundir essas representações 

sobre esse contexto do país. Contudo, o medo de um novo conflito armado, que serviu como 

alicerce da legalidade franquista, proporcionou uma continuidade de silêncios e traumas 

durante a Transição Democrática, após a morte do Caudillo.  

Essa herança traduziu-se em uma vontade de “esquecer” os erros cometidos no 

passado. Descobrimos que o esquecimento é entendido como uma condição sine qua non para 

o funcionamento da memória. Por este motivo, as memórias necessitam ser seletivas, pois a 

impossibilidade de lembrar tudo convém aos indivíduos para que eles possam superar etapas 

passadas de suas vidas, bem como dar sentido futuro a elas. O mesmo é válido em nível 

coletivo, já que em casos de traumas sociais advindos de lutas internas, a negação das 

memórias produzidas sobre o embate serve, mesmo que de forma inconsciente, para cicatrizar 

as feridas temporariamente.  

No entanto, o que se observa com relação ao processo de redemocratização da 

Espanha, após a morte do ditador Francisco Franco, é que o esquecimento/omissão do 

passado recente do país originou-se de um sentimento consciente e de uma manifestação 

voluntária por parte da sociedade civil e dos atores políticos. Além disso, foi possível 

perceber que o caráter provisório dessa negação da lembrança não foi tão efêmero, pelo 

contrário, as permanências desse “pacto de silêncio” fizeram ecos adentrando a Espanha 
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democrática após o ano de 1975, chegando até o ano de 1982, com a efetivação da 

democracia. A vontade de esquecer é recorrente quando o Estado tenta acalmar os ânimos 

entre grupos em disputa como forma de prevenir futuras perturbações sociais e políticas. O 

reforço do silêncio dá-se, assim, para reconciliar a sociedade em nome da tranquilidade, em 

uma omissão necessária para viver o presente de forma segura e almejar um futuro de paz.  

Contudo, o silêncio/omissão cria lacunas narrativas na Memória Social e nos 

discursos oficiais. Todavia, esse longo período de silêncio, ao invés de assentar as bases de 

um esquecimento coletivo, alimentou memórias subterrâneas até o momento em que elas 

encontraram a oportunidade de emergir e se fazer presentes perante a sociedade. Isso foi 

possível porque o “pacto de silêncio” não impediu, de forma alguma, que ao longo do tempo 

surgissem rememorações em âmbitos privados, assim como é bem exemplificado em Cria 

Cuervos, como em reuniões de famílias e associações. 

Dessa forma, vimos que mesmo que a decisão de “esquecer” ou “omitir” as 

lembranças da guerra e da ditadura tenha sido tomada por grande parte da sociedade, é notório 

que não houve ampla aceitação de todos os indivíduos dessa sociedade. Disso resultaram as 

divergências com relação à rememoração sobre a Guerra Civil e o Franquismo ao longo das 

últimas décadas, que se traduziram em propostas políticas, debates sociais e, em grande 

medida, produções artísticas e fílmicas.  

E, nesse caso, o que se observa na Espanha é que não somente grupos de 

familiares de vítimas da guerra e da ditadura passaram a reivindicar a democratização da 

Memória Social do país (denominada “Memória Histórica”). As novas gerações, curiosas 

sobre o passado que não viveram e que sentem refletir essa memória nacional oriunda da 

Legitimidade de Origem do Franquismo nas relações políticas, econômicas e sociais do país, 

passaram a fazer coro com essas associações familiares e de direitos humanos, reagindo à 

“reglas mordaza” em um movimento denominado “Dever de Memória”.  

Por este motivo, a produção cultural, longe de ser uma esfera autônoma, também 

refletiu estes anseios de “recuperação simbólica” das memórias dos “perdedores”, resultando 

em empreendimentos no mercado editorial de livros, promoção de pesquisas acadêmicas, 

trabalhos de compilação de memórias de sobreviventes em programas de televisão, e, 

principalmente, na produção de filmes documentários e ficcionais. Tendo-se em vista que o 

marco social da Memória é a linguagem, visto que as recordações individuais tornam-se 

coletivas através da exteriorização dessas narrativas, pode-se inferir que ao narrar lembranças, 

constroem-se imagens daquilo que já não é, ou seja, o passado.  
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Estas “imagens”, verossímeis ou não, alimentam as representações sobre o 

passado, de forma que os indivíduos que as compartilham também as reportam para outros 

membros do grupo ou, quem sabe, até mesmo a outras associações. Essas memórias, ao serem 

trazidas para o presente (re-presentificadas), produzem imagens que podem vir a substituir 

antigos pontos de vista sobre determinada realidade. Nesse sentido, pode-se pensar no cinema 

enquanto uma produção artística comunicativa que constrói “imagens” (representações) sobre 

determinado tema, que é veiculado em forma de narrativa, cuja linguagem é a mesma dos 

meios sociais. Sendo assim, a linguagem cinematográfica assemelha-se aos mecanismos 

narrativos necessários para a consolidação das Memórias Sociais.  

Além disso, observou-se que o cinema pode ser pensado igualmente como uma 

forma de narrativa e representação similar à própria História, talvez apenas, com um tipo de 

linguagem mais complexa que toca em temas não alcançados pela disciplina. Apenas nos 

últimos anos a historiografia tem se preocupado em dar conta de superar esses limites em suas 

representações sobre a trajetória da humanidade. Algumas correntes tentam explorar as 

fronteira das representações sobre o passado, em um movimento paralelo à análise dos 

contornos do que é a disciplina e o que é a Memória. Outras correntes questionaram a própria 

posição da História enquanto ciência, partindo-se do pressuposto de que a narrativa ficcional é 

tanto uma “imagem” (representação) quanto a historiografia. Por esta razão, pode-se inferir 

que filmes de ficção histórica, como é o caso do longa-metragem analisado nessa pesquisa, 

ajudam a formar parte de uma Memória Social, se este estiver inserido no respectivo contexto 

histórico e social em que foi produzido e veiculado.  

As representações sobre esse passado recente podem até desempenhar um papel 

terapêutico e positivo às Memórias Sociais, no sentido de que se colocam no debate político e 

social, e ajudam os espectadores a vivenciarem experiências e acontecimentos sobre a guerra, 

a ditadura e a transição democrática na Espanha. Entendemos que a motivação para a 

realização do filme aqui analisado é a transmissão (através da reconstrução memorialística ou 

histórica), às novas gerações de espanhóis que não viveram o conflito civil, o regime 

franquista e/ou a transição, mas que apenas ouviram falar sobre eles, ou até mesmo, assistiram 

às reconstruções propostas pelo cinema, pela literartura... ou pela pintura,  a partir das 

memórias daqueles que foram silenciados ao longo de mais de três décadas, como é o caso de 

Carlos Saura e Elias Querejeta, atores políticos e sociais, dentro do regime, para além de 

artistas.  
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Assim, observou-se que Cria Cuervos não é apenas instrumento de denúncia, mas 

também aporte da demanda por conhecimento que somente a linguagem cinematográfica pode 

propor através do poder simbólico, intrínseco a ela. De toda a sorte, o filme trata de trazer 

memórias da Guerra Civil, do Franquismo e da Transição Democrática, não somente como 

passagens da História, algo que se passou e se cristalizou, por exemplo, como nos livros 

didáticos, mas transformar esses acontecimentos em Memória, algo presente, latente e atuante 

na sociedade. Nisto reside o valor intrínseco dessa produção: o filme Cria Cuervos (re) 

constroe outro tipo de versão (imagens/representações) sobre esse passado recente do país, 

ancorado nas memórias dos “vencidos”, buscando reintroduzi-las na memória social do país e 

que, ao trazer as memórias de uma menina de oito anos, desde um futuro próximo de vinte 

anos depois, posiciona-se contra a suposta legitimidade de uma ditadura forjada pela opressão 

e alimentada pela (des) memoria.  

Sendo assim, vimos que não é tão relevante debater se Carlos Saura constrói sua 

narrativa de forma “realista” ou usando a “autorreferencialidade”. De forma semelhante, suas 

“imagens” não precisam ser revestidas pela verossimilhança em suas representações, mas 

necessitam trazer situações que possibilitem ao espectador a identificação com seu próprio 

referente memorialístico e histórico sobre a Guerra Civil, o Franquismo e a Transição 

Democrática. Ao seu próprio modo, a produção de Saura e Querejeta assemelha-se aos demais 

filmes que contestaram o Franquismo ao longo de toda sua existência, e que soube aproveitar 

os mesmos meios narrativos (fílmicos e memorialísticos) para propagarem suas próprias 

versões sobre o que foi, principalmente, o pós-guerra, a própria ditadura de Francisco Franco 

e o processo de transição democrática, o que aponta para uma espécie de “tradição” no 

cinema espanhol, na qual as memórias dos “perdedores” (e dos próprios realizadores) 

serviram de inspiração para desenvolver narrativas particulares sobre os temas que lhes eram 

mais apropriados. 

Todos os filmes (incluindo aqueles feitos com o apoio do regime, como vimos 

com o No-Do) podem ser encarados como instrumentos ou agentes sociais para a promoção 

de determinadas versões de Memória e História, pois seus apelos emocionais têm um alcance 

que a racionalização dos discursos políticos ou historiográficos não consegue alcançar. Isso 

mostra que não foi por acaso que Franco e seus opositores buscaram valorizar tanto a 

indústria cinematográfica. Não obstante, um elemento curioso a destacar no filme é o fato de 

que ele se inscreve em uma espécie de “tradição cinematográfica” na qual a representação 

explícita da família patriarcal franquista está sendo encenada com referências constantes aos 
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conflitos sociais internos do regime ditatorial. Isso leva a crer que, para essa produção, o 

embate político e social é um fato histórico imprescindível, e que, apesar de serem encarados 

e mantidos pelo regime como uma “cultura de paz”, ela mostra a tragédia e a destruição que 

ronda os lares espanhóis na época da transição. Essa ideia reforça a análise cirúrgica de 

Picazo na qual percebeu que sob a ditadura de Franco os limites institucionais estavam 

representados pela censura oficial, pela repressão, pelas leis restritivas de determinadas 

condutas. Assim, quanto aos limites sócio-culturais, escreveu o autor: também eram 

numerosos: não falar de determinados temas, não usar determinadas roupas, assistir aos 

oficios religiosos, não relacionar-se com determinadas pessoas etc. Ambos limite oficiais e 

privados da prática social e do discurso se interpenetravam. 

Nesse sentido, constatamso que o olhar cinematográfico de Saura, sobre as 

conseqüências do regime franquista, no interior das famílias, em tempos de transição, torna-se 

fundamental para os estudos de gênero dessa época, pois devenda questões cruciais nos papéis 

sociais e biológicos relacianados às mulheres no interior das famílias, os modos, as posturas, 

entre outros. Talvez possamos concluir que foi esse olhar e a construção de uma obra tão 

significativa para o cinema espanhol da época que tenham causado tanta indignação aos 

militares quando do lançamento do filme, uma vez que as imagens e enredo do filme tocaram 

em pontos cruciais da “frágil moral” franquista. Vale salientar que a forma como algumas 

produções fílmicas constroem suas representações sobre o regime franquista é, quase sempre, 

muito semelhante, como vimos no segundo capítulo.  

No caso das produções nacionalistas, por exemplo, apresentavam o franquismo 

como forma de salvar o país; passavam a ideia de que aquele período era a essência da 

mudança; defendiam o fato de que naqueles anos a repressão diminuiu e a economia 

melhorou, reforçavam assim, a questão da “Retórica da Paz” e do desenvolvimento trazida 

pelo franquismo. Por outro lado, numa visão cinematográfica republicana, os personagens que 

apóiam Franco são brutais, sem compaixão e desprovidos de caráter, em mais ou menos 

medida, dependendo do filme, reforçam a ideia de que não há justificativa ou princípio que 

legitime a existência do franquismo. 

Os “perdedores”, muitas vezes ingênuos, sempre possuem superioridade moral, o 

que lhes garante a vitória simbólica, ao passo que rendem homenagens à Segunda República 

que, em última instância, é identificada como um governo legítimo de fato que foi golpeado 

pelo regime de Franco.  



117 

No caso de Cria Ceurvos, como em boa parte das outras obras de Saura e outros 

filmes considerados antifranquistas, como vimos grosso modo no segundo e no terceiro 

capítulo, a presença de protagonistas jovens, predominantemente crianças e/ou do gênero 

feminino, consolida talvez uma visão de “fragilidade”, ligada às questões de gênero e 

sexualidade, dando a ideia de apelação ao lado emocional e empático dos espectadores e 

espectadoras e, ao mesmo tempo, compelindo-os a se identificarem com o ponto de vista do 

realizador do filme. Essa formulação representativa, na qual se ancoram as memórias das 

vítimas do regime franquista, pode, em nossa visão, instrumentalizar “imagens” para legitimar 

uma visão particular do cineasta sobre a realidade social e política da Espanha.  

No caso de Cria Cuervos, podemos concluir que não há apenas uma vontade de 

deslegitimação do antigo inimigo, nas imagens proposta pelo diretor, mas, sobretudo, uma 

reflexão e uma autocrítica sobre o processo de transição e o fim do regime franquista, 

envolvida com as questões que tocam em conceitos importantes como: gênero, família, 

sexualidade e morte, que foram abordados no útimo capítulo.  

O que se pode perceber, através de Cria Cuervos, é que a experiência democrática 

na Espanha, que adentrou o século XXI, não foi suficiente para superar os longos anos de 

políticas de memória e valores franquista. Nota-se que a geração da protagonista Ana chega 

ao século XXI com questões sérias que giram em torno dos conceitos de memória, sexo, 

gênero, morte, repressão e família. Portanto, é notório que filmes como, Cria Cuervos, podem 

contribuir muito na desconstrução de percepções do senso comum sobre o que tenha sido o 

processo de Transição Democrática na Espanha, pois se trata de um testemunho de sua época, 

bem como promover a busca por memórias que valorizem o papel da mulher em meio à 

sociedade, alertem sobre o conservadorismo latente nas sociedades modernas e construa a 

busca por memórias plurais e embasadas nos princípios de uma democracia sólida, não 

assombrada pela latente fantasmagoria do passado. 
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