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Os estudiosos do cinema cubano costumam apontar a óbvia oposição, marcada pela 
divergência e complementariedade, entre os propósitos autorais de Tomás Gutiérrez Alea 
e Humberto Solás a partir da insistência do primeiro em um cinema de tema contempo-
râneo e rasgo crítico (La muerte de un burócrata, Memorias del subdesarrollo, Hasta cierto 
punto, Fresa y chocolate) e a preferência do segundo pelas desventuras do cinema histórico 
e a reconstrução de época com a tendência ao questionamento sobre a identidade cubana. 
No entanto, nos anos 1960, quando ambos autores realizavam suas primeiras obras de 
ficção, houve uma certa afinidade entre eles em relação à utilização simultânea dos códi-
gos documentais. A analogia entre os mais notáveis autores do cinema cubano se baseia 
sobretudo nos primeiros filmes de ficção de Humberto Solás: El acoso (1965) e Manuela 
(1966), a terceira história de Lucía (1968) e Un día de noviembre (1971), um conjunto no 
qual aparece e se consolida o estilo visual da câmera nervosa, móvel, na mão, e a constante 
inserção da narratividade e o enquadramento do espaço social onde ocorre a ação.

A cinematografia cubana estava sedenta pelo imediatismo e pela necessidade de 
redescobrir uma paisagem social que parecia poder ser captada a partir da idoneidade 
dos métodos documentais, o “fio neorrealista”, quer dizer, atores naturais, tomadas em 
exteriores ou locações reais, interpelação emotiva com o espectador, ênfase na cotidiani-
dade e no enfoque social do tema. Assim como Solás e Gutiérrez Alea, outros cineastas 
latino-americanos e do chamado Terceiro mundo (os brasileiros Glauber Rocha e Nel-
son Pereira dos Santos; o argentino Fernando Birri; o indiano Satyajit Ray ou o egípcio 
Youssef Chahine) se afiliaram ao neorrealismo clássico imposto pela dupla Vittorio de 
Sica e seu roteirista Cesare Zavattini, sobretudo em Umberto D, e ainda Roberto 
Rossellini e seu Roma, città aperta (Roma, cidade aberta) e La terra trema (A terra treme), 
de Luchino Visconti. Isso para mencionar as primeiras e básicas influências de Humberto 
Solás, cuja filmografia começa realmente em 1961, quando o coordenador da chamada 
Enciclopedia Popular1, o também cineasta Octavio Cortázar, encomenda ao então jovem 
Solás a direção de um documentário de três minutos intitulado Casablanca.
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Contemplativa ode à beleza das típicas construções da pequena cidade portuá-
ria assentada na ribeira leste da baía de Habana, Casablanca apresentou aptidões que 
de imediato se puseram à prova. No ano seguinte, o documentarista holandês Joris 
Ivens ofereceu uma oficina e um concurso para a realização de documentais no Instituto 
Cubano del Arte y Industria (ICAIC) e o projeto apresentado em parceria por Héctor 
Veitía e Humberto foi o vencedor. Assim nasceu e foi realizado Variaciones, sobre a 
construção da Escola de Arte em Cubanacán, que confirmou, junto com Casablanca, 
a dimensão “arquitetônica” de muitos de seus filmes posteriores, como Cecilia (1981) e 
El siglo de las luces (1991), nos quais se podem ver passeios apologéticos pela arquitetura 
colonial de Habana, ou Un hombre de éxito (1986) e Amada (1983), detalhados e enci-
clopédicos retratos dos interiores e exteriores urbanos na etapa republicana.

A partir de 1963, dessa vez em codireção com Oscar Valdés, Solás decidiu tam-
bém colocar em imagens as dimensões conceituais da literatura cubana, baseado em 
sua afeição pela arquitetura e pela música para romantizar a história, a cultura: Minerva 
traduce el mar (Minerva traduz o mar) interpreta, a partir de uma fantasia coreográfica, o 
mito do Pierrô e Colombina, com os versos em off de um poema de José Lezama Lima2 
especialmente escrito para o filme. O curta exalta sua linhagem literária e plástica e re-
corre ao caudal metafórico lezamiano (e também à música, à dança e ao teatro) em um 
tipo de performance interdisciplinar como antecipação do que depois ficaria conhecido 
com a classificação de vídeo-arte. O texto lezamiano em off se desdobra em associações 
e imagens, se transforma em brinquedo metafórico, de tanto que o jovem cineasta fazia 
uso da música3  e de uma refinada busca da beleza de composição dos enquadramentos 
e dos movimentos dos bailarinos dentro do plano. Essa incessante busca da beleza era 
o argumento do qual se valia certo setor da crítica cubana para etiquetar o cineasta de 
formalista e rebuscado. Mas apesar de um certo ar de diletantismo avant garde, Minerva 
traduce el mar se destaca como uma das primeiras esperançosas obras de um cineasta do-
tado para desenhar e recriar atmosferas, mais do que para narrar histórias, um realizador 
capaz de atualizar o cinema cubano valendo-se do vigor da nossa cultura e da universal, 
submetidas a um contínuo e cartesiano diálogo entre ambas.

Na primeira fase do cineasta, fase de experimentações e buscas estilísticas, vale 
também mencionar o curta-metragem, de tom muito evasivo e romântico, El retrato, ba-
seado em um conto de Arístides Fernández, também com a codireção de Oscar Valdés. 

2 Minerva traduce el mar é uma das raras aproximações entre o cinema nacional e um dos maiores poetas e ensaístas 
cubanos do século XX, José Lezama Lima. Falecido em 1976, vítima de um ataque de asma, Lezama concedeu o texto 
para este curta-metragem experimental e simbolista, que tenta recriar um poema cultista, saturado de nigmas e 
alegorias que aludem a uma realidade secreta, mitológica e ambígua.

3 A apropriação dos valores semânticos, sintáticos e expressivos da música impregnaria toda a obra de Solás, desde 
1963 até os anos 1990, com pontos culminantes nas partituras de Leo Brouwer ou José María Vitier para filmes como 
Lucía, Un día de noviembre, Amada, El siglo de las luces e Miel para Oshún, cujas trilhas sonoras incluem alguns dos 
momentos mais brilhantemente ecléticos da música cubana contemporânea. Adela Legrá em Manuela (1966)
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O curta apresenta um pintor em busca de inspiração, que persegue a mulher imaginária 
cujo retrato encontra em uma casa abandonada. Assim como Variaciones y Minerva…, 
El retrato traduz o empenho de um jovem e talentoso realizador por forjar vasos comu-
nicantes entre o avanço da arte mundial e uma cinematografia nacional que desejava ser 
inovadora e plural, com ar universal, capaz de expandir o terreno da épica explícita  e o 
obstinado empenho por traçar os incorruptíveis perfis do herói positivo.

Em 1964, Humberto teve a oportunidade de viajar à Itália, levado pela paixão pelo 
neorrealismo italiano (sobretudo De Sica y Rossellini) e por toda essa cultura barroca, 
clássica e renascentista. Foi a todos os museus e se deslumbrou com as novas obras de 
Luchino Visconti, Federico Fellini, Michelangelo Antonioni e Pier Paolo Pasolini, 
incumbidos de superar o neorrealismo clássico. O cinema italiano estava na vanguarda e 
Humberto pôde perfilar suas próprias inquietudes estéticas em relação aos movimentos de 
câmera, à direção de atores e ao significado da direção de arte. Antes de ir à Itália já o havia 
deslumbrado as aventuras linguísticas da Nova onda francesa, e o cinema experimental e 
anticonformista que florescia em vários países. De volta à Cuba, dirigiu primeiro El acoso 
(1965) e Manuela (1966), e então Lucía, a produção cubana mais ambiciosa da época.

Filmado em preto e branco, e com 27 minutos de duração, El acoso conta a história 
de um soldado da frustrada invasão à Praia Girón que consegue escapar e busca abrigo 
na casa de uma camponesa da região, que ignora sua identidade. Diante do assédio das 
milícias, ele se vê obrigado a fugir. El acoso foi a primeira tentativa Humberto Solás de 
colocar em destaque a mulher como espelho de uma circunstância histórica, ainda que 
ele tenha se arriscado ao escolher como protagonista um mercenário, que é o anti-herói 
incumbido de apresentar os principais temas expostos: a guerra, o domínio do épico 
acima do pessoal, a sensibilidade feminina, a alteridade política.

Inspirada no personagem real de uma camponesa que se integrou à rebelião em 
Serra Maestra e morreu em combate, Manuela, conta uma história de amor e desamor, 
de hostilidade e reconciliação, a partir de uma história pessoal, de rasgos também ro-
mântico, da garota inicialmente decepcionada e rude, e em seguida apaixonada e ins-
pirada pelos ideias da insurreição. A epopeia romântica das guerrilhas é exposta com 
sensibilidade, a partir da progressão dramática inerente aos filmes direcionados a mos-
trar a anagnórise de um personagem. Manuela lembra (e assim se inserem as sequências 
retrospectivas) e o espectador compreende que sua adesão ao exército rebelde responde 
a movimentos completamente pessoais. A partir de uma dimensão particular da subje-
tividade feminina proposta por Manuela se perfila e vaticina o posterior protagonismo 
da mulher/sujeito, núcleo desencadeante da trama, na filmografia de Humberto, já que 
a personagem feminina se torna símbolo polissêmico, encarnação da espiritualidade, a 
resistência e a delicadeza de Cuba como nação. Manuela, Lucía, Cecilia, Amada e várias 
personagens femininas de Un día de noviembre (1972), Miel para Oshún (2001) e Barrio 
Cuba (2005) encarnam a busca da dignidade pessoal e da emancipação, e seus percursos 
dramáticos se transfiguram em metáforas sobre a imanência do desejo de independência 

dos cubanos e cubanas. O ponto de vista que focaliza o sujeito feminino em Manuela se 
sustenta com a fotografia de Jorge Herrera4, muito eloquente no momento de integrar 
natureza e personagem feminino em um conjunto emotivo e lírico, que se afirma no uso 
dramático da câmera na mão.

Nesse momento de êxtase com a epopeia fundadora da nossa independência, Ma-
nuela testemunha a busca de uma nova emotividade, que associa o coletivo e heroico 
com a motivação pessoal da protagonista, e reconcilia organicamente a força e a sin-
ceridade do compromisso político do autor com a vontade de testemunhar o impacto 
emocional, psíquico e os mistérios espirituais das personagens, símbolos da comoção 
que vivia a história nacional. No entanto, esse caráter simbólico da personagem femini-
na alcança o epítome em seu filme seguinte, cuja estratégia formal e narrativa entrelaça 
fluidamente as motivações privado-psicológica e as aspirações político-sociais da nação.

Lucía inaugurava a tendência ao reconhecimento das origens da nação através de um 
ambicioso tríptico (trata-se de três filmes em um) que ilustrava com áudios grandiloquentes 
e imagens arrebatadoras, a espiritualidade inerente a três épocas transcendentais da história 
nacional, tudo relatado a partir da perspectiva individual de três mulheres. Humberto se 
adiantava ao cinema de inclinação feminista, cubano e internacional, que viria logo após 
(nos anos setenta eclode o discurso feminista no cinema, de modo que o realizador se en-
contra entre os cineastas cuja visão se adiantou às tendências predominantes das décadas 
subsequentes) pela ousada vinculação que prefigura seu roteiro entre a denúncia da desi-
gualdade sexual e como mostra de outras amarras psicológicas, sociais ou políticas. Assim, 
do particular ao geral, se verifica a brilhante justaposição entre a épica pessoal —inclusive 
sentimental, operística e melodramática— e certos ideais das épicas nacionalistas e eman-
cipadoras. Porque à parte do tema feminino e dos signos decorrentes do infortúnio e da 
desesperança que marcam as três narrações, os ideais das três Lucías transcendem o quarto 
para encarnar os ideais mais puros e avançados de seus respectivos contextos históricos5. 

Há uma insistência, com razão, numa exasperação neorromântica na primeira his-
tória, numa languidez pessimista na segunda, na efervescência sessentera do terceiro; 
mas poucas vezes se explica que Lucía descreveu, como nenhum outro filme cubano 
fez, a policromia, os traumas e a complexidade que acompanharam o nascimento e os 
primeiros passos da consciência nacionalista estimulada pela Revolução cubana. Solás 

4 O mais experimental e tarimbado dos cineastas cubanos, Jorge Herrera, acompanhou Humberto nas três histórias de 
Lucía e contribuiu com um estilo diferente para cada uma delas. Depois se reencontraram em Cantata de Chile e no 
documentário de média-metragem Wifredo Lam. Também registrou as imagens de outros grandes filmes cubanos: La 
primera carga al machete (1969), Los días del agua (1972) e El hombre de Maisinicú (1973), entre outros.

5 Em relação ao privilégio do discurso feminino, seriam continuadores ilustres de Manuela e Lucía, além dos seguintes fil-
mes de Humberto, Tulipa (1967) de Manuel Octavio Gómez; De cierta manera (1973) de Sara Gómez; Retrato de Teresa 
(1979) e Habanera (1984), de Pastor Vega; Mujer ante el espejo (1986) de Marisol Trujillo; Otra mujer (1986) e Lisanka 
(2009) de Daniel Díaz Torres, Hello Hemingway (1990) e Madagascar (1993) de Fernando Pérez; Mujer transparente 
(1991) de vários autores, Reina y Rey (1994) de Julio García Espinosa; Melodrama (1995) de Rolando Díaz; Nada (2001) 
de Juan Carlos Cremata; entre outros.
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ultrapassava os limites da anedota historicista ou genérica, na revelação de uma imbrica-
da rede de interações entre as esferas pessoais, sociais e culturais, como se manifesta não 
somente em sua obra prima, mas também no posterior, Un día de noviembre, e muito 
tempo depois, quando voltou a revalorizar a heroína do melodrama e os personagens do 
romantismo, em um vínculo afinado com referentes estéticos por vezes paradoxais como 
o naturalismo e o surrealismo.

A releitura da história, a redação de vários gêneros da epopeia intimista, foram uma 
obsessão para um realizador disposto a recorrer ao apoio da psicanálise, à visão racial e 
à perspectiva feminina. A avidez por encontrar um amor e a frustração subsequente ao 
não encontrá-lo, a dinâmica do desejo e sua repressão, o poder subversivo da sexuali-
dade, os desafios de um entorno falocêntrico da parte dessas três mulheres na busca de 
relações sexuais prazerosas que ultrapassam os condicionamentos racionais e sociais...

Após realizar uma das obras-primas do cinema cubano, Humberto Solás se dis-
tancia das coordenadas que conduzem à épica nacionalista e ao melodrama grave, de 
perfil trágico-simbólico, e renuncia ao tom grandiloquente da epopeia. Assim realiza, 
em 1972, Un día de noviembre, que provocou o primeiro dos três grandes temporais 
enfrentados pelo cineasta no decorrer de trinta anos de criatividade incessante: em um 
período de radicalização revolucionária, de euforia produtiva pela chamada Safra dos 
dez milhões, o ICAIC decide censurar e engavetar Un día de noviembre, ou melhor, adiar 
indefinidamente sua estreia. Transcorre quase outra década quando o formalismo deca-
dentista de Cecilia escandaliza certas esferas oficiais defensoras do realismo socialista. E 
para iniciar os complexos anos de 1990, chamados de Período Especial, com a crise eco-
nômica, política e de valores, surge El siglo de las luces, luxuosa revisão de um de nossos 
principais monumentos literários. A estreia aconteceu quase clandestinamente, apesar 
de ser um filme que deveria ter sido celebrado como a última grande obra de um tipo de 
cinema já impossível de se realizar no futuro.

Realizado no início do chamado “Quinquenio Gris”, aquele período cujos decre-
tos e prudências frustraram o encontro do filme com seu público, Un día de noviembre 
explora a tensa realidade contemporânea a partir de um personagem masculino, e assim 
se distancia da filmografia anterior solasiana (concentrada na história nacional e na per-
sonagem feminina) e evidentemente se distancia também da linha heroico/épica que 
imperava no ICAIC ao longo dos anos 19706. O protagonista se vê impedido de realizar 
as peripécias coletivas da safra açucareiras e se mantém distante, talvez analisando tudo 

Lucía (1968)
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6 Como resultado do Primeiro Congresso Nacional de Educação e Cultura, no qual a máxima direção do país solicita ao 
ICAIC “a continuidade e o incremento de filmes e documentais de caráter históricos como meio de ligar o presente ao 
passado”, predomina no decorrer de toda a década esse tipo de realizações, entre as quais se destacaram: Los días 
del agua (1971) de Manuel Octavio Gómez; Una pelea cubana contra los demonios (1971), La última cena (1976) e Los 
sobrevivientes (1978) de Tomás Gutiérrez Alea; ¡Viva la República! (1972) de Pastor Vega; Girón (1972) de Manuel He-
rrera; El hombre de Maisinicú (1973) de Manuel Pérez; El otro Francisco (1974), Rancheador (1976) y Maluala (1979), 
de Sergio Giral; El brigadista (1977) de Octavio Cortázar, Elpidio Valdés (1979) de Juan Padrón…
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de longe, como el Sergio de Memorias del subdesarrollo. Esteban participou ativamente 
na instauração revolucionária mas se vê submerso na inatividade e na introspecção duvi-
dosa por causa do abatimento provocado por uma doença talvez mortal. De sua posição 
de observador desarmado, inspeciona profundamente, talvez sem se propor consciente-
mente, o sentido da vida dos que o rodeiam, começando por ele mesmo.

Un día de noviembre deu continuidade às reflexões do cinema cubano sobre a 
classe média urbana no momento daSafra dos dez milhões e do Primeiro Congresso de 
Educação e Cultura, nas circunstâncias pós Primavera de Praga, pós Maio francês, justa-
mente no momento anterior ao processo de instauração do realismo socialista em vários 
níveis da cultura nacional. Em uma atmosfera política tão tensa não é surpreendente 
“o processo encerrado” durante anos, porque evidentemente o adiamento da estreia se 
relaciona ao ar de pessimismo, gravidade e melancolia que se respira em toda a trama, 
além da incapacidade do protagonista para se integrar à onda de otimismo da safra, à 
“emulação socialista” e ao sabá das ordens gritadas ao ritmo da conga. A época exigia 
subordinar tudo —a saúde, a família ou a vida privada— à épica do trabalho coletivo 
e ao esforço unido de todos os habitantes da nação para sair do subdesenvolvimento 
e confirmar a vitória recente da independência. Nesse ambiente, Esteban parece um 
preguiçoso, um desertor, um vagabundo, um pusilânime, desses que a coletividade põe 
à margem e lincha. E o ICAIC decidiu, para evitar maiores confrontos com o Estado, 
engavetar um filme cujo argumento se baseia no pessimismo, na alteridade e na derrota.

Em meio a um país consagrado por inteiro ao culto ao trabalho e à elevação da 
produtividade como armas mais poderosas para conservar a independência nacional e 
ganhar a batalha contra o imperialismo, Humberto Solás se atreve a eleger como herói 
um personagem que se isola, se questiona para onde vai tudo, e se permite, sobretudo, a 
dolorosa iluminação de constatar o caminho equivocado de muita gente. A maior parte 
dos elementos humanos e materiais que rodeiam a Esteban, nem avançam nem res-
plandecem, como pregava a todo momento a propaganda oficial, ao falar de um futuro 
luminoso e do que seria entregue no futuro às novas gerações. A consternação do filme7 
é reforçada com a música melancólica de Leo Brouwer, os escorços de uma fotografia 
excepcionalmente reveladora, e a narração que discorre episodicamente, enquanto o 
protagonista vai se encontrando com vários personagens como sua atual mulher (Lucía 
se chama, é interpretada por Eslinda Núñez, e é uma mulher completamente moderna, 
talvez demasiadamente), comprova a perturbação de alguns de seus companheiros da 
clandestinidade e conversa com vários amigos ou conterrâneos, dos mais integrados ao 
processo da Revolução até aos familiares decididos a imigrar, cansados de problemas, 
carências e insatisfações. Esteban busca nos outros a validade de um ideal que o permita 
prender-se à vida, e nessa busca se revelam insatisfações com as contingências e com o 

imediatismo, propostos por uma cotidianidade feita à medida das reações mecânicas, a 
pobreza espiritual e a escassa perspectiva para o futuro.

Em El romanticismo, de Rousseau a Víctor Hugo, a teórica cubana Mirta Aguirre afirma 
que “debilidade, impotência, doença, frustração e incapacidade para o combate, quando 
trazem consigo a autoconvicção da derrota, conformam a medula romântica” e nessa ti-
pologia se inserem vários personagens criados por Humberto Solás. Em primeiro lugar, 
o Esteban desenganado pela inspiração vital em Un día de noviembre e também o outro 
Esteban, o desiludido com os erros das revoluções em El siglo de las luces. Mas também 
se classificam naquela classificação o Leonardo de Cecilia, e vários personagens de Barrio 
Cuba, todos indecisos, exaustos de constatar na prática a impossibilidade de materializa-
rem seus ideais, condenados de antemão à desintegração, em um sentido similar ao do 
jovem Werther, com um destino afim ao trágico albatroz  baudelariano, sempre sublime no 
alto, e incapaz de mover-se no chão. O Esteban de Un día de noviembre, revolucionário e 
lutador, lânguido e observador, questionador e inconformista em potência, guarda estreita 
relação com o Esteban de El siglo de las luces. Ambos registram a obsessão do autor por 
estudar as relações, muitas vezes violentas e implacáveis, entre a sociedade e o indivíduo.

Un día de noviembre está construído, assim como a maior parte dos filmes de Hum-
berto Solás, sobre um princípio de tensão e de distorção. A tensão entre o meio compulsivo 
e um homem que se sente incapaz de cumprir suas obrigações, e a distorção que provoca a 
doença desse homem e a realidade desfigurada que o espectador percebe através de sua pers-
pectiva, pois Esteban se evade de seu comportamento habitual, deixa de trabalhar e se dedica 
a “examinar” familiares e relações afetivas. A tensão e a distorção dramáticas se expressam 
também em situações sem saída, na desesperação patética de alguns personagens, na ênfase 
do conflito passional de ascendência melodramática e sobretudo na obsessão com o passar do 
tempo como elemento de erosão. Elementos discursivos como os violentos contrastes de ilu-
minação e cor, a vitalidade dos movimentos de câmera, e o correlato que estabelece a música, 
junto com os códigos narrativos que dispõem a fragmentação e a perspectiva deslocada de 
um personagem singular, afiliam Un día de noviembre a esse cinema neobarroco e romântico 
que cultivaram nessa mesma época Bernardo Bertolucci (Il conformista), Glauber Rocha (A 
idade da Terra), Andrzej Wajda (Wesele  - Festa de casamento), Miklós Jancsó (Electra), John 
Cassavetes (A woman under the influence) ou, em versão brechtiana, de pastiche racionalista, 
Jean Luc Godard (Sauve qui peut la vie).

Além do inusual barroquismo formal, e do retrato fidedigno de um período incerto 
e frustrante, Un día de noviembre renova o questionamento sobre a integração feminina 
ao núcleo mais ativo da sociedade, um tipo de “obsessão” no cinema cubano depois da 
terceira história de Lucía e no decorrer de filmes como De cierta manera; Retrato de Teresa 
y Hasta cierto punto. Un día de noviembre é um dos poucos que menciona as rupturas 
que podem decorrer de tal integração, como as renúncias em relação aos papeis tradicio-
nais de esposa e marido (personagens de Alicia Bustamante e Raquel Revuelta), muito 
ocupadas em fazer a Revolução para poderem assumir os papeis que secularmente lhes 

7 Un día de noviembre é uma das poucas produções do cinema cubano que recria o outono ou inverno, e portanto eviden-
cia uma atmosfera cromática e de iluminação diferente do resto.
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Nelson Villagra em Cantata de Chile (1976)
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incumbiram às mulheres; ou o estorvo da modernidade e a “nova” moral que apresenta 
a personagem de Eslinda Núñez, que às vezes parece estar falando a partir de um filme 
francês, ou do free cinema, ou do milagre checo, mas nunca parece adequada a um meio 
onde continuavam sendo comuns a virgindade conservada até o casamento e o sexo 
permitido somente dentro da união oficial.

Humberto nunca gostou muito de Un día de noviembre. Talvez pesassem as lem-
branças, como mostram suas declarações posteriores, pelas tristes circunstâncias que en-
volveram a realização e a exibição do que foi seu segundo longa-metragem de ficção. No 
texto intitulado "Entrevista a propósito del presente estudio", publicado no livro Tras 
la huella de Solás, de Luis Ernesto Flores (Ediciones ICAIC, p. 22-23), o autor descreve o 
contexto cultural de Un día de noviembre e o que significou o filme: 

Foi um momento florido (1967-1968) e tenho que dizer que depois do Primei-
ro Congresso de Educação e Cultura houve uma má orientação... Uma espécie 
de miopia ou espírito sectário determinou que o Congresso minimizasse o rol 
das atividades artísticas, e foram semeados preconceitos e tabus, o que chocou 
com aqueles grandes êxitos resultantes da política revolucionária […]. Nos anos 
1970 tudo mudou com a tentativa de consolidação dos pressupostos do realismo 
socialista no âmbito da cultura, e o que isso finalmente fez foi minimizar, humi-
lhar, desterrar determinados criadores, criar divisões no seio da cultura. O teatro 
sofreu um golpe, que depois graças à gestão de Armando Hart à frente do Minis-
tério da Cultura, teve uma etapa de recuperação nos anos 1980; mas realmente na 
década de 1970 se acabou com o melhor teatro cubano. O que também ocorreu 
com o cinema, ainda que com menos virulência, porque a direção do ICAIC se 
manteve nas mãos de Alfredo Guevara e apesar de que ao menos durante cinco 
ou seis anos, os filmes não tiveram a mesma qualidade, certamente não ocorreu 
a situação de caos que primou no teatro, onde grupos praticamente desapare-
ceram, foram descabeçados, e se perdeu uma linha progressiva magnífica. Nesse 
contexto surge Un día de noviembre, que inicialmente se chamava Hojas. Esse 
filme certamente esteve marcado pelo pessimismo transitório daquele período.  
[…] Há um espírito de desilusão, não de derrota nem de renúncia, mas sim de 
desilusão... como quando as coisas não vão por onde deveriam ir... Refiro-me à 
doença (no protagonista) como um elemento alegórico para provocar no perso-
nagem e em quem o rodeia determinadas reflexões sobre o valor do percorrido, 
da existência, da gestão social de cada um deles. É um filme que está realizado 
na média a partir do ponto de vista do roteiro e da direção. Se há um mérito 
excepcional é o de que testemunhou a tristeza que imperou naquele momento.

A estreia se postergou por seis anos, com as consequentes desorientação e inatividade 
do cineasta, obrigado taticamente a consagra-se a um tipo de cinema mais próximo à 

Daisy Granados e Imanol Arias em Cecilia (1981)

épica ou ao documentário comprometido com os valores da cultura caribenha. Nos 
complexos anos 1970, Humberto conseguiu manter sua filmografia, e inclusive assumir 
e transcender as estreitas margens criativas que permitia a proximidade com o realismo 
socialista (porque o contexto não tinha outras alternativas). De modo que os filmes 
realizados nessa etapa podem ser conceituados, em sua maioria, como tentativas desespe-
radas de reconciliar três vértices culturais: os conceitos mais artísticos do realismo socia-
lista, o legado estético e espiritual do humanismo ocidental e as tradições artísticas da Cuba 
ancestral. Entre estas dicotomias de movia o documentário performático Simparelé (1974) 
sobre a arte e o espírito de resistência do povo haitiano a partir da combinação de elementos 
musicais, poéticos, teatrais e dançantes. O longa de ficção Cantata de Chile (1975), barroca 
aproximação à épica coletiva dos operários chilenos em 1907, construída a partir de canções 
e poemas de Volodia Teitelboim, Pablo Neruda e Violeta Parra; e o docudrama exegético 
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No interior do ICAIC, e entre alguns especialistas e conhecedores, Cecilia foi con-
siderado o filme mais importante produzido pelo cinema cubano em uma década. Seu 
roteiro se baseava em uma adaptação livre de um dos romances mais significativos da 
literatura cubana (Cecilia Valdés, de Cirilo Villaverde). Contava com preciosa fotografia 
de Livio Delgado, música de Leo Brouwer, e um elenco composto por estrelas próprio 
de uma superprodução, ou coprodução hispano-latino-americana. Da parte cubana es-
tavam: Daisy Granados (Cecilia), Raquel Revuelta (Doña Rosa), Miguel Benavides (José 
Dolores) e Eslinda Núñez (Isabel); o jovem ator espanhol Imanol Arias (Leonardo) e o 
consagrado chileno Nelson Villagra (Don Cándido). 

O filme recebeu indicação para o Festival de Cannes, um privilégio que tiveram pou-
cas produções da Ilha8. No mesmo momento em que Cecilia é indicado para Cannes, o 
escritor colombiano Gabriel García Márquez recebe o Premio Nobel e é nomeado mem-
bro do júri desse festival. Ao final do evento, o autor de Cem anos de solidão protestou 
com toda ira diante da direção do festival porque achou que houve uma manipulação 
para impedir que a produção cubana fosse premiada, e as autoridades francesas alega-
ram como pretexto a abundância de filmes de esquerda galardoados. Segundo declarou 
o escritor, Cecilia contribuía para ilustrar os processos de formação de identidade não 
somente na maior das Antillas, mas em uma vasta zona do Caribe americano. De modo 
que o escândalo e a polêmica marcaram o filme inclusive em suas exibições internacionais.

Cecilia é todo barroquismo discursivo, sustentado nas disposições excessivas dos 
atores, da música e da fotografia, além da recriação muitas vezes lânguida, ou contem-
plativa da faustuosidade colonial, das situações sem saída, e dos personagens patéticos, 
condenados de ante mão à desintegração, oprimidos não somente pelos conflitos passio-
nais de ascendência melodramática e literária, mas pela visão contemporânea do cineas-
ta que expõe numerosos remordimentos a uma sociedade decadente. Solás reescreve o 
relato de Villaverde à luz do marxismo e da psicanálise, e assim descobre as motivações 
raciais, sexuais, sociais, psicológicas e econômicas em todos os personagens do romance. 
À história da mulata com aspirações de se passar por branca, e do alfaiate vingativo e 
apaixonado sem esperanças, ele superpõe a mitologia de Oxum e Xangô, e além disso, 
desdenha o tema melodramático do incesto entre irmãos (presente no romance) para su-
blinhar as diferenças de casta, raça e cultura entre Cecilia e Leonardo. Enquanto sacrifica 
a principal argúcia narrativa de Villaverde (a intriga sobre o oculto vínculo de sangue 
entre os amantes) o cineasta se vê na necessidade de conferir uma maior importância 
ao personagem de Dona Rosa, a mãe de Leonardo, a quem atribui uma incestuosa 
inclinação pelo filho, até o ponto em que é capaz de denunciar a conspiração contra o 

Wifredo Lam (1979) que dialoga com uma nova etapa do cinema cubano e tenta alegorizar, 
por meio da dança e da plasticidade da fotografia, o mundo pictórico do célebre criador.

Wifredo Lam merece uma observação pois significa a articulação entre Un día de 
noviembre e Cecilia. Como quase todos os documentários assinados por Solás, Wifredo 
Lam se aproxima à ficção ou à experiência performática (atuam Eslinda Núñez, prota-
gonista de Lucía e de Un día de noviembre, além dos bailarinos do Conjunto de Dança 
Moderna) como se o cineasta quisesse evadir certa estreiteza fenomênica inerente ao 
documentário convencional se valendo da crônica mais elíptica, metafórica e recriada, 
ao mesmo tempo em que manipula a dança, a arquitetura, a música ou a pintura, em 
função de uma direção interdisciplinar e convincentemente ornamental. Leo Brouwer 
colaborou com uma impressionante trilha sonora como já havia feito em Un día de 
noviembre e ainda faria em Cecilia. A esplendorosa fotografia de Jorge Herrera busca 
composições eminentemente plásticas, vinculadas às composições e enquadramentos 
próprios do pintor biografado, e essa apropriação intertextual das telas de Lam servem 
de preâmbulo à figuração, às composições e às luminescências dos quadros de autoria 
de Landaluce, Chartrand, Collazo, Menocal, Víctor Manuel, Fidelio Ponce ou Carlos 
Enríquez, que inspiraram os claros e escuros de Cecilia.

En 1979, além da estreia de Wifredo Lam, que apenas naquele momento teve o reco-
nhecimento da obra-prima que é, pela variação do docudrama com matizes biográficas, 
provocava enorme repercussão em Cuba a exibição de Retrato de Teresa; se celebravam as 
primeiras edições do Concurso Caracol (dos artistas da rádio, televisão e cinema cubanos) 
e do Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, e também se realizou o pri-
meiro longa-metragem de animação cubano, Elpidio Valdés, de Juan Padrón. O cinema da 
Ilha parecia iniciar, em 1979, uma nova etapa que superaria a mediocridade dos anos 1970 e 
renovaria o contato com seu público natural. Nesse ambiente estreia Cecilia, um tipo de re-
tomada no cinema de Humberto Solás, que tentava dar continuidade, e sintetizar, o interesse 
pelo passado, típico do cinema cubano e mundial durante os anos 1970. No entanto, a revi-
são do passado atravessaria a peneira da psicanálise e do cinema de autor, pois se vinculariam 
os destinos da protagonista e da nação, enquanto Solás recriava (e ao mesmo tempo polemi-
zava com) grandes relatos realistas e românticos, de amplas repercussões literárias e trágicas.

Cecilia marcou a primeira grande crise da instituição chamada ICAIC, que tanto 
impulsionou o cinema nacional, pois que jamais se questionou tanto, em Cuba, a quali-
dade de um filme e portanto a política de desenvolvimento de uma instituição cultural. 
Foi tanta o estardalhaço midiático, foram tantos os críticos furiosos e os jornalistas dis-
postos a oferecer uma imagem negativa do filme, que finalmente houve uma mudança 
na direção do ICAIC (Julio García Espinosa ficou no comando em substituição a Alfredo 
Guevara) e como resultado aconteceu uma mudança na política de produção, pois a 
maior parte dos filmes lançados depois de 1983 se distanciariam da corrente puramente 
autoral e historicista, e se encaminhariam para o contemporâneo e genérico, com ênfase 
na cultura popular, principalmente dentro dos códigos da comédia de costumes.

8 O maior e mais prestigiado dos festivais internacionais de cinema havia recebido somente três títulos de produções cu-
banas na Seleção competitiva oficial: a co-produção com França El otro Cristóbal (1963), dirigida pelo francês Armand 
Gatti; a co-produção com México El recurso del método (1978), dirigida pelo chileno Miguel Littín, e Los sobrevivientes, 
de Tomás Gutiérrez Alea, en 1979.
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governo espanhol com a intenção de “salvar” o rapaz hedonista de sua aventura com a 
mestiça arrivista.

É no final do filme, em um dos momentos mais polêmicos, quando eclode o simbolis-
mo e Cecilia se transforma em Oxum, virgem vestida de amarelo, martirizada, enlouquecida 
e finalmente se suicida, porque é incapaz de resistir à dor pela morte de Leonardo, que 
fora injustiçado, em vez de assassinado por ciúmes como no romance, por um Pimienta 
que se torne Xangô, aguerrido e justiceiro, patriota mais ultrajado pela traição de um 
correligionário do que motivado pelos ciúmes do amante ressentido. Mas os grande mo-
mentos de Cecilia procedem, certamente, das inserções oníricas empregadas na maioria 
das vezes para pôr em imagens a religiosidade yoruba que palpita por trás da cultura 
oficial ou se rebela contra ela. Sequências como o sonho de Isabel Ilincheta, o delírio 
expressionista do princípio do filme (quando se adianta o destino trágico de Cecilia, o 
final na Catedral), somente para citar dois fragmentos catárticos, rompem o justo espar-
tilho da perspectiva essencialmente classista e racial, que predomina na maior parte do 
filme em consonância com o realismo socialista entronizado durante o decênio prévio à 
estreia. Mais que os excessos vinculados a sua essência também romântica e neobarroca, 
em Cecilia, incomodam os momentos em que se torna evidente, muito evidente, que a 
perspectiva caracterológica e os diálogos que enunciam os personagens provêm da análise 
classista da história e em ocasiões os personagens dialogam de acordo com o catecismo 
marxista. Porque o filme deve muito mais ao impecável ensaio historicista que é El in-
genio, de Manuel Moreno Fraginals, que ao romântico relato da mulata com sonhos de 
grandeza, apaixonada pelo crioulo gozador que, por certo, é seu irmão por parte de pai.

Independente dos diatribes de alguns críticos e espectadores, Cecilia se destaca 
sobretudo pela intencionalidade dramática e pela transtextualidade plástica da ilumina-
ção, e da cor, a eficácia expressiva e panorâmica de alguns planos-sequência, a calculada 
e pictórica expressividade do enquadramento, a mistura e o prolixo da cenografia, assim 
como o acento operístico dos histriões. O filme explica e reinterpreta o processo de in-
tercâmbio de valores e essências que deu lugar ao que temos sido os cubanos; descreve a 
dimensão desse amálgama étnico e cultural, e ilustra o processo de recodificação (chama-
do sincretismo) que se verificou na Ilha em termos de arte, religião, costumes, maneiras 
de ser e pensar. Metas tão altas não podiam ser alcançadas através da mera ilustração de 
um texto romântico, nem muito menos a partir da narração aristotélica característica do 
cinema comercial usual. Essa era a época em que estavam na moda os filmes entendidos 
como obras de arte, uma época que se encerrou nos finais do século XX.

Cecilia significou o exercício de recursos inusitados em nosso meio, longos meses 
de filmagem, três versões distintas, um preciosismo das direções de arte e fotografia... 
Porque talvez Humberto Solás estivesse tentando colocar o cinema cubano no nível das 
grandes superproduções históricas mundiais, e um setor da imprensa e o público foram 
incapazes de cotejar esse esforço realizado com o resultado da tela. Solás representava 
nessa obra os ideais da alta cultura do cinema de autor à la Europa, ao mesmo tempo 

em que colocava os criadores cubanos em sintonia com certo tipo de cinema ibero-ame-
ricano e europeu de estirpe literária, giros surrealistas e oníricos, o estilo bombástico da 
retórica, marca estilística ou a confirmação nacionalista por meio do folclore. Lembre-
mos títulos similares, em alguma medida, e mais ou menos contemporâneos de Cecilia, 
como Eréndira, de Ruy Guerra; Camila, de María Luisa Bemberg; Oriana, de Fina Tor-
res; Gabriela, de Bruno Barreto, e Frida, naturaleza viva, de Paul Leduc, entre outros. 

Na entrevista intitulada “Humberto Solás en tiempo de sinceridad”, publicada na 
revista Revolución y Cultura, em novembro de 1988, o diretor confessa ao jornalista 
Wilfredo Cancio Isla, que:

Cecilia abriu uma etapa que se fechou em si mesmo. Constituía a provocação 
de assumir um clássico da literatura com um critério de remodelação e revisão. 
[…] O resultado dessa operação transgressora desatou fortes críticas, e para mim 
foi altamente gratificante. Ao menos me serviu naquele momento para alertar 
para a capacidade de incubar e remover preconceitos. Não quero que seja visto 
como um gesto megalomaníaco, mas penso, mas penso que foi um sucesso 
contundente. De fato, convulsionou o ambiente social, e por um mês —já é o 
bastante— se falou na imprensa cubana sobre o cinema cubano mais do que de 
outras coisas. Aí vejo o seu grande mérito. […] Me senti extraordinariamente 
feliz ao ver que um filme podia despertar tanta curiosidade e polêmica. A críti-
ca estimulou a expectativa do público nacional e internacional muito além do 
presumível. Durante um tempo se converteu em tema de controvérsias. Since-
ramente, Cecilia me devolveu a confiança no cinema como parte ativa da socie-
dade. Que um filme tivesse essa capacidade demolidora de questionar a partir 
de um romance até uma instituição, de provocar um enfrentamento tão forte, 
me revelou a porção viva do meu trabalho. Qualquer revalorização que se faça 
agora ou depois será peça de museu. Fiz o filme no começo dos anos 1980 como 
proposta para essa década. Talvez em dez anos ele possa ser avaliado com mais 
objetividade, mas menos vivacidade […] Cecilia foi o corrosivo que colocou na 
tela de juízo o papel do cinema cubano e da crítica; e as relações espectador-obra, 
espectador-crítica, crítica-autor,  já não são as mesmas. Não estou falando só do 
filme, mas também das circunstâncias que o acompanharam.

Levar a término Cecilia resultou numa semi paralisia produtiva do ICAIC (em 1981 
estreou somente mais um longa de ficção: Polvo rojo) já que sua realização levou a gastos 
extraordinários. E o público, em sua maioria também não se comunicou plenamente 
com um filme muito longo e bastante inusual. De modo que se impôs a mudança de 
direção e de política no ICAIC. Os primeiros filmes que representaram essa vontade dili-
gente de se aproximar ao espectador massivo, depois da crise marcada por Cecilia, e de 
que García Espinosa fora nomeado presidente do ICAIC, foram Se permuta (1983, Juan 
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Carlos Tabío) e Los pájaros tirándole a la escopeta (Os pássaros atirando à escopeta, 1984, 
Rolando Díaz), duas comédias urbanas de caricatura de costumes, que impuseram al-
guns dos grandes temas predominantes nessa década: a nova geração, o destaque juvenil 
e sua busca por um lugar satisfatório na sociedade. E apesar de Cecilia ter sido atacado 
em Cuba até o ponto de Solás cogitar a renúncia ao cinema, o autor conseguiu rodar 
outros três filmes históricos no período de Julio García Espinosa: os dois primeiros com 
a etiqueta de orçamento muito baixo (Amada e Un hombre de éxito) e o terceiro marcou 
a volta à superprodução historicista e literária9. 

Mas entre as duas superproduções historicistas e inspiradas em grandes romances, 
o autor se dispôs a realizar um cinema que, sem renunciar à reflexão sobre o passado 
(como um modo de estudar o presente), confirmou-o como um cineasta confiável, ca-
paz de ajustar-se a um orçamento, e conseguir certo êxito de bilheteria. E se o ICAIC 
atravessava uma etapa de resgate dos gêneros e de comunhão com o espectador massivo, 
Humberto Solás se viu na necessidade de jogar, com inteligência e serenidade, a carta do 
melodrama de forte predomínio entre o público nacional apesar da propaganda oficial 
negativa contra o gênero.

O espírito trágico inerente ao amor contrariado e o naufrágio moral característico 
das primeiras décadas republicanas em Cuba são os eixos centrais de Amada (1983), 
que codirigiram Solás e Nelson Rodríguez, que havia editado Manuela, Lucía, Cantata 
de Chile e Cecilia. Nelson também escreveu o roteiro e os diálogos de Amada, e mesmo 
tendo feito a codireção, só foi reconhecido oficialmente com o crédito de “com a colabo-
ração de”. Amada veio ser a demonstração de que Humberto Solás podia adaptar-se sem 
maiores problemas a um orçamento muito restrito a partir de um cinema mais intimista, 
e a locação de interiores muito específicos, que aportaram certo conteúdo melancólico à 
cena, e à história, sem renunciar no entanto nem ao rigor histórico nem à espessura lite-
rária. Amada é ambientada na Habana de 1914, nos tempos de desassossego e frustração 
que antecederam o início da Primeira Guerra Mundial, e se inspira livremente no conto 
La esfinge, de Miguel de Carrión, um dos escritores que melhor soube captar as perversões 
patriarcais da pseudo-república através de romances como Las impuras ou Las honradas. 

Amada nunca foi reconhecido como um grande filme apesar de soberanos acertos 
ligados à essência romântica: a fotografia realizada com filtros que esfumeiem; enquadra-
mentos e composições refinados, herdeiros das posturas da  belle époque; a ambientação 
e a cenografia amparadas nas sinuosidades e florilégios da art noveau, a bela partitura de 
Leo Brouwer, e a melhor atuação de Eslinda Núñez no papel da incapaz de encontrar 
a satisfação sexual. Além disso, o filme assimila a iconografia de obras plásticas cubanas 
(assim como em Cecilia aparecem as sombras de Guillermo Collazo, Esteban Chartrand 
e Armando Menocal) ao mesmo tempo em que rende homenagem à tradição das cha-
madas Woman Picture dos anos 1930 e 1940 —dirigidas por William Wyler ou Edmund 
Goulding, e protagonizadas por Bette Davis ou Joan Crawford— em seu empenho im-
pecável ao descrever em detalhes as barreiras de todos os tipos que impediam a realização 
pessoal da mulher-protagonista. Em meio a um período do cinema cubano quando a 
tendência dominante apontava para a comédia de costumes de etiqueta contemporânea, 

9 Devemos ressaltar que depois de seis anos da realização de Cecilia, e três antes de que empreendera El siglo de las 
luces, com o questionamento evidente em ambos os filmes sobre a origem da identidade cubana, Humberto havia 
realizado Obataleo, um documentário performático sobre o caráter dançante da música yoruba, e a recriação dessas 
canções ancestrais no estilo do grupo Síntesis. Humberto Solás e o grupo Síntesis coincidiam enquanto ao interesse 
sustentado na recriação da contribuição africana a nossa cultura, um elemento que serve de ponto temático entre 
Cecilia e El siglo de las luces.

Eslinda Núñez e Silvia Planas em Amada (1983)
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Amada, e sua sucessora imediata, Un hombre de éxito, postularam a necessidade de um 
cinema cubano que analisasse as trajetórias históricas e psicossociais da nação no interior 
das famílias e alcovas, nas salas, nos pátios, e nos portões dos casarões onde também se 
escreveu, com características tênues, a história de Cuba.

Un hombre de éxito (1986) se insere, assim como Amada, no período republicano 
e narra a história de um jovem que constrói uma brilhante carreira política a partir do 
oportunismo, da sedução e d manipulação. Somente que, diferente dos filmes históricos 
anteriores, Solás se propõe o registro no passado de um tema tão contemporâneo na 
Cuba dos anos 1980, como o oportunismo político e o arrivismo conjuntural, e esse 
registro se verifica em um personagem masculino. Na filmografia de Solás também não 
faltam os retratos pormenorizados da psicologia viril, descrito nos tantos seres ativos, 
orgulhosos, intransigentes e arrasadores (para melhor estabelecer um contraste com as 
personagens femininas): o guerrilheiro e o machista, vividos pelo ator Adolfo Llauradó 
em Manuela e Lucía, respectivamente; o primo empenhado em seduzir Amada; o ilumi-
nista que se torna um tirano em El siglo... e os primos, Carlos e Esteban, separados pelo 
estrondo das revoluções. Mas nenhum desses retratos, da masculinidade sob pressão, 
expressam os matizes críticos latentes em Un hombre de éxito, que mostra um típico 
anti-herói, em gradual conflito de interesses com a mulher e a amante, o irmão e a mãe, 
e no entanto vive preocupado com a conservação de status e do deleite dos poderosos. 
Para interpretar esse homem de cortiça, empenhado em se manter boiando a custo de 
qualquer monstruosidade, se elegeu a César Évora, cujos papéis anteriores no cinema 
de Humberto (poeta independente em Cecilia, apaixonado sem esperanças em Ama-
da) pré-estabeleceram um cânone romântico e idealista do qual o mesmo autor tentava 
agora se desfazer. A estética e o tom do filme estavam em sintonia com a dureza e a incle-
mência desse sedutor arrivista, e portanto a arquitetura e decoração são recriadas na frie-
za da art deco, e a música adquire uma função mais reflexiva e de contraste, abandonando no 
entanto a função operística, de ênfase emotiva que o autor conferiu aos seus filmes anteriores.

Se Un hombre de éxito radiografava o oportunista, discípulo vantajoso do gatopar-
dismo que substitui sem dúvidas o quadro de seu escritório pela imagem do presidente 
em turno, El siglo de las luces retrata a conversão de um líder revolucionário em um dés-
pota inumano. Pouco depois dos festejos mundiais pelo bicentenário da Revolução fran-
cesa, em 1922, estreia a superprodução, em um dos piores momentos do chamado pe-
ríodo especial, com uma tremenda carência, escassez, crise de valores, recrudescimento 
do bloqueio e corte de ajuda à Cuba pelos países da Europa oriental. Nem o espectador, 
nem os críticos, nem as instituições culturais da Ilha puderam desviar sua atenção do 
avassalador imediatismo, e prestar atenção a ostentações ou divagações sobre outras épo-
cas. Muito menos quando o ICAIC, cujo direção voltava a estar a cargo de Alfredo Guevara, 
decidiu estrear em Cuba uma versão reduzida que se supunha que iria agradar ao público, em 
lugar de conservar ao máximo o ritmo narrativo e as atmosferas de um filme monumental.

O cinema cubano dos anos 1990 resume uma espécie de amargura anti-utópica 
numa tendência ao desencanto e ao pessimismo, a claustrofobia e a amargura, em que 
dominam filmes como Madagascar e La vida es silbar, de Fernando Pérez; Papeles se-
cundarios (1989), de Orlando Rojas, e a obra de dois realizadores da insígnia do ICAIC: 
Tomás Gutiérrez Alea (Fresa y chocolate) e Humberto Solás (El siglo de las luces). Todos 
estes filmes se propuseram a superar o tópico “cubaneo” instaurado na comédia de costu-
mes, ao mesmo tempo em que carregam o inevitável mecanismo das coproduções como 
meio de financiamento e sobrevivência. Solás foi dos realizadores dispostos a enfrentar 
todos os riscos que implicam as coproduções, desde Cecilia até El siglo de las luces, pois 
esta última contou com capitais francês, russos e espanhóis, e portanto foi concebida 
como uma tele série, que depois foi editada e abreviada com a finalidade de se alcançar 

Rubens de Falco e Daisy Granados em Un hombre de éxito (1986)
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uma cópia bastante espasmódica mas “comercial” e exibível. Não só o ICAIC considerou 
excessiva a metragem do filme em sua versão televisiva10, os franceses também não esta-
vam interessados em que existisse uma versão cinematográfica tão longa que competisse 
com a série de televisão produzida por eles. A essas circunstâncias tão complicadas se 
somou o atraso em chegar ao espectador cubano, pois a versão reduzida foi apresentada 
na correria em um Festival de Habana, depois esteve viajando por vários festivais até 
que, três anos depois, finalmente chegou aos cinemas a cópia reduzida. E mais tarde 
chegou à televisão a única versão próxima à concepção original de Humberto Solás: os 
três capítulos de aproximadamente uma hora e meia cada um.

Tanto o romance de Alejo Carpentier, como sua fidelíssima versão fílmica, trazem 
o itinerário da ascensão política de Víctor Hughes, um homem de ação que se torna um 
tirano, revolucionário iluminista por convicção e político pragmático capaz de glorificar 
hoje a mesma ação que ontem o levou a assinar sentenças de morte, sempre e quando 
a mudança camaleônica do discurso permita que ele se mantenha no poder, regendo os 
destinos da nação. El siglo de las luces narrava não só a metamorfose de Víctor Hugues, 
mas as explosões nas catedrais que prenderam, a princípios do século XIX, a três jovens 
habaneses: Sofía, Esteban e Carlos, cujas posições —a respeito da renovação transcen-
dental do mundo que testemunharam —oscilava entre o fervor participativo, a decep-
ção, a inércia e o ceticismo. No romance homônimo de Alejo Carpentier, assim como na 
superprodução franco-russa-cubana, se descrevem os primeiros brotes revolucionários 
no Caribe, acesos pela chama do Iluminismo, assim como o fenecer das revoluções lace-
radas pela violência, a crueldade, o caciquismo e a intolerância. “Quero voltar ao mundo 
dos vivos, dos que acreditam em algo. Nada espero dos que não esperam nada”, afirma 
Sofía quando decide abandonar Víctor Hughes, depois que se abre entre eles o abismo 
que separa os que entendem as revoluções, e a própria vida, como altares onde consagrar 
brio e ousadia, e aqueles outros capazes de converter a obra de todos em uma finalidade 
pessoal, dispensa do pedestal individualista. 

A partir de Sofía, Humberto Solás se dedica a ilustrar o progresso em espiral do 
tempo insular, com sua marca de sempre nas sutilezas e aflições das protagonistas fe-
mininas (como também aconteceu com Manuela, as três Lucías, Cecilia, Amada, as 
personagens femininas de Un día de noviembre, Un hombre de éxito e Barrio Cuba). A 
Sofía de Carpentier  —já foi dito e escrito muitas vezes— é uma das personagens mais 
apaixonantes da narrativa cubana. Sua paixão, espírito generoso e ardente capacidade 
para começar tudo de novo, certamente foi uma das seduções fundamentais para Solás 
quando ele decidiu adaptar o romance. E nessa paisagem de teias revolucionárias acesas 
no ardor da juventude que quer mudar tudo, o cineasta contrapõe a Víctor Hughes, que 
adquire destreza em camuflagens de toda índole ara sustentar sua posição de cacique 

ilustrado. E entre dois personagens extremos se encontra Esteban, que simboliza o inte-
lectual, o pensador irresoluto e absorto. 

A atenção e a fidelidade precisas do cineasta aos acontecimentos e personagens 
descritos na novela faz com que o espectador perceba, sobretudo na versão resumida, 
um desenvolvimento da trama às vezes redundante e por outras abrupto, pois a narração 
se deixa esmagar por uma emaranhada sobrecarga de acontecimentos similares, todos 
igualmente marcados com a ênfase da música e as sínteses da fotografia, e tanta grandilo-
quência impede às vezes discernir as diferenças e importâncias de certos acontecimentos. 
De todo modo, ao final fica a sensação de que o filme incorporou a plenitude, com toda 
sua desmedida, a pulsação o visceral desse espírito barroco caribenho que Carpentier 
definiu em seu romance colossal.

Nos primeiros quinze minutos e até o impacto demolidor da última sequência, a 
fotografia de Livio Delgado produz no espectador uma confortável agitação —vale o 
paradoxo— de plongês, travellings e enquadramentos de rebuscada iluminação; a câmera 
é testemunho do extraordinário: intempestiva nas paisagens épicas, sossegada e lírica 
através dos antigos casarões e dos amores frustrados. A lente e a música descem escadas e 
alcançam o teto na irrefreável ambição do diretor, e seus colaboradores muito criativos, 
de nos aproximarmos dos rostos e cenários de uma época convulsiva e deslumbrante. 
Porque a polissemia intrínseca do texto literário, sua quase infinita prolixidade referen-
cial, e a escritura em módulos descritivos de imensos parágrafos foi substituída pelo 
detalhamento panorâmico da fotografia, da direção de arte e da música de José María 
Vitier, que realça tanto a épica quanto a posterior frustração dos ideais. Até mesmo as 
falhas evidentes da dublagem são esquecidas diante do categórico de uma música cuja 
magnificência e caráter arrebatador, antológico, a situam como clássica no cinema cuba-
no. Vitier conformou um universo sonoro que recria meticulosamente o barroquismo 
de Haydn e o classicismo de Mozart, transidos ambos por ares mais românticos, por 
contra danças e música sacra como o impactante Hosanna do final, colocado em epílogo 
onde as personagens só conseguem olhar o rosto terrível da morte e a destruição.

Além da épica e do ardor das revoluções, El siglo de las luces conta a decepção 
de Sofía nos braços do tirano e o périplo de seu encantamento com a rebeldia, sua 
desilusão e o imperativo, a lei da vida, de voltar a rebelar-se sempre que seja preciso. 
El siglo de las luces significa também a insistência de Humberto Solás nos personagens 
idealistas e derrotados, os que são sacrificados por causa de seus ideais, os apaixonados 
e indomáveis. Mas, acima de tudo, o filme canta uma ode em tom maior ao hedonismo 
triunfante e à paixão libertadora, ao espírito progressista e libertário, além de significar o 
encerramento, em tom maximalista, de perturbadoras meditações a respeito das relações 
do homem e da mulher com a História e seus terríveis compromissos.

Assim como Lucía e Cecilia, retábulos anteriores empreendidos pelo mais decidi-
do e ilustre narrador, no cinema cubano, dos faustos e delírios do passado, El siglo de 
las luces se tornou uma feliz tentativa de explicar não só a gênesis da identidade, mas 

10 Coube a Nelson Rodríguez a drástica redução, condicionada pelos requerimentos de um mercado que exige maior 
brevidade, mesmo que seja às custas de se sacrificar a coerência. 
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a origem do afã de soberania em Cuba, identidade e soberania cifradas na urgência de 
transformação de seus protagonistas e na indagação desses sobre verdades essenciais, 
ecumênicas, que dizem respeito à igualdade, à liberdade e à legalidade. Com esse opus 
magnum Humberto poria fim a todo um ciclo de produções destinadas a pintar em 
celuloide o tempo insular e os milagres às vezes assombrados pelo furacão da História. 
A uma década do escândalo de Cecilia, Solás culminava El siglo de las luces, continuação 
lógica de Cecilia, Amada e Un hombre de éxito em relação ao cuidado formal e à direção 
de cena das reconstruções de época que absorviam transtextualmente numerosos refe-
rentes cinematográficos, sobretudo obras de Serguei Eisenstein (Ivan o terrível), Luchino 

Visconti (Livia, Il gattopardo, La caduta degli dei - Os deuses malditos) e Orson Welles 
(Citizen Kane), talvez os três cineastas que maior influência exerceram sobre o autor 
cubano nessa etapa que vai de Cecilia a El siglo de las luces.

O gosto evidente por recriar o passado, a partir de uma dimensão filosófica, ar-
tística e historicista, confere a Humberto a capacidade de apropriar-se de inumeráveis 
estratos artísticos e culturais11. Não somente para reler a história, mas para registrar a 
consolidação de uma cultura desde sua origem no século XIX (primeira história de Lucía 
que se amplifica em Cecilia e El siglo de las luces), passando pela etapa pseudo republi-
cana (retratada na segunda história de Lucía, em Amada e em Un hombre de éxito), até 
chegar ao choque da contemporaneidade, repercutido no terceiro segmento de Lucía, 
em Un día de noviembre, e nos posteriores Miel para Oshún e Barrio Cuba. Depois de El 
siglo de las luces, Humberto Solás enfrenta quase uma década de inatividade e paralisia, 
condicionadas parcialmente por quatro razões poderosas: seu danoso prestígio de dire-
tor “caro”, a escassa repercussão de seu filme mais recente, a contração econômica do 
“período especial”, e a preferência de Alfredo Guevara, presidente do ICAIC, pelas obras 
de realizadores mais jovens e quiçá menos inconformistas ou ousados.  Mas à parte das 
especulações deste ensaio para explicar essa crise, o diretor falou sobre aquelas circuns-
tâncias em uma entrevista para o crítico Rufo Caballero, publicada no livro Nadie es 
perfecto, crítica de cine (Ediciones ICAIC, p. 479-480): 

El siglo de las luces é um trabalho que amo muito em sua versão de cinco horas. 
Eu havia realizado uma versão de 180 minutos para o cinema, onde se respirava 
uma harmonia e uma capacidade de síntese que não pesavam o discurso original, 
mas a direção do ICAIC se negou vê-la e me vi obrigado a realizar outra variação 
de menos de duas horas, em algo assim como um mês. Em 120 minutos não se 
podia contar aquela história, como também não se podia realizar uma dublagem 
ao menos decente, no exíguo prazo de trinta dias... O desastre era iminente e se 
produziu o dia da estreia. […] Foi talvez a pior noite da minha carreira. Depois 
chegou outra longa inatividade, que tento, ainda hoje, incansavelmente exor-
cizar. Jamais fiquei tanto tempo sem fazer cinema, porque depois de Un día de 
noviembre esperei (apenas!) seis anos. Inclusive, depois de Cecilia, fui o primeiro 
diretor que filmou... então rodei Amada, onde tive novamente a ajuda de Nelson 
(Rodríguez) com quem trabalhei numa codireção que oficialmente nunca foi 
aceita. Mas o lançamento de El siglo… coincidiu com o chamado Período Espe-
cial e a mais profunda crise da nossa cinematografia, e há nove anos já não dirijo.

11 Abundam os referentes plásticos (outra vez Lam, Portocarrero, Servando), literários (José Lezama Lima, Cirilo Villa-
verde, Miguel de Carrión, Alejo Carpentier, Manuel Moreno Fraginals), e musicais (sobretudo através das partituras 
de Leo Brouwer e José María Vitier com suas múltiplas e inumeráveis influências barrocas, clássicas e românticas).

Barrio Cuba (2005)
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Após passar quase uma década, entre 1991 y 2001, sem rodar nenhum longa- 
metragem, Humberto decide imprimir uma mudança transcendental a sua filmografia 
e então retoma certos conceitos neorrealistas e do cine filodocumental apontados em 
Lucía e em Un día de noviembre. Este retorno às origens lhe permitiu continuar sua 
obra a partir dos princípios do “Cine Pobre”, com um manifesto lançado em um festival 
internacional com sede em Gibara (onde acontece a última cena de Lucía), um evento 
que ele mesmo avalizou teoricamente. Depois de Miel… Humberto concebe a ideia do 
Festival Internacional de Cine Pobre, e o preside desde sua primeira edição em 2003. 
O Festival se transformou na tribuna que estimula a democratização e a liberdade de 
um cinema realizado com poucos recursos, mas rico em imaginação, e que possibilite a 
inserção de novos cineastas no patrimônio audiovisual mundial. 

À beira do século XXI o cineasta concebia a continuidade de sua filmografia somen-
te mediante à volta ao risco e a descoberta, a partir de um olhar para a cotidianidade e 
para os conflitos contemporâneos, uma mudança que resultou, como já sabemos, em 
Miel para Oshún e Barrio Cuba, cujos retratos apaixonados do contexto psicossocial se 
amparam no compromisso inveterado com a verdade e com a franqueza. Se o road movie 
típico cubano alcançou caminho de manifestações de consagração com Guantanamera 
(1996) de Tomás Gutiérrez Alea, e Viva Cuba (2005) de Juan Carlos Cremata, ambos 
inseridos na chave da comédia mais ou menos negra, Miel para Oshún preferiu afiliar-se 
ao melodrama enquanto percorre a travessia desde a capital até o mais imbricado da 
Ilha, em busca das fontes nutritivas do protagonista, cuja viagem se converte em um 
encontro decisivo não somente com sua mãe e família, mas também com sua verdadeira 
identidade. O trabalho do cineasta remete, pelo direto, simples e expressamente comu-
nicativo, em consonância com os preceitos do Cine Pobre, a sua época inicial de cineas-
ta, aquela quando surpreendeu com o vigor naturalista e desembaraçado de Manuela ou 
da terceira história de Lucía, cuja alegria e frescura são recuperadas, de alguma maneira, 
nesse filme de estradas, uma profunda homenagem também ao melhor dos chamados 
“cubanos medianos”, homens e mulheres do povo, à pé. Miel para Oshún significou a 
prudente e momentânea renuncia de Humberto Solás às memórias histórico-literárias, 
pois o diretor sustenta sua obra sobre duas premissas estreitamente ligadas: a ode nobre 
ao mais valioso da Cuba profunda e da nação diáspora, e a sutil vontade alusiva, por 
momentos simbólica, à virgem da caridade, a Oxum, o mel, a graça, a compaixão, a 
sensualidade, Baracoa como destino onde começou a história nacional. Os reencontros 
e pontos de partida mostram uma odisseia mais espiritual que física, e como todo re-
torno à Ítaca, vem a ser mais importante caminho de regresso que a própria chegada ao 
saudoso destino.

Segunda parte de uma trilogia sobre a Cuba contemporânea, Barrio Cuba compar-
tilha e redimensiona, sem remorsos nem complexos, alguns motivos acentuadamente 
românticos como o amor impossível, ou o desamor sem paliativos, a morte que cai 
como um raio e reduz à cinzas a vida das personagens, a mulher fatal que vive amando 

a quem não deve, desdenha quem a ama, e é capaz dos mais tremendos sacrifícios para 
ajudar aos merecedores de sua ternura. Os conflitos principais decorrem da incompe-
tência dos personagens (outro artifício dramático de matriz indiscutivelmente trágica e 
melodramática) para compreender “os duros golpes do destino cruel” e de sua incapaci-
dade para articular-se satisfatoriamente no espaço filial e social.

Complexo melodrama que não só deifica, relê e questiona as ideias atuais sobre a 
família, a figura paterna, mas que também se inscreve em cheio na continuidade de an-
tiquíssimas tradições ocidentais, vinculadas a significantes de índole mitológica, Barrio 
Cuba toca de soslaio —e traz à tona quando convém, para sustentar dramaticamente 
as três história principais— temas como a imigração ao exterior e a emigração à capital 
a partir de outras províncias; ilegalidade e delinquência; religiosidade popular (a que 
se recorre durante um trovão e pode ser tanto católica, protestante ou de origem afro- 
cubana); as diferenças entre a cidade e o campo; os problemas de trabalho e moradia; a 
prostituição feminina e masculina; alcoolismo; diferenças geracionais que resultam em 
conflitos de todo tipo; homossexualismo e homofobia; racismo enrustido; marginali-
dade e auto marginalidade... Mas com toda fábula de aspirações épico-sentimentais, a 
história se baseia na metaforização de vários mitos humanísticos essenciais relativos ao 
(re)nascimento e à morte, à dor como instância purificadora, e à família e ao lar como 
remanso de todas as virtudes, o umbral que garante a possibilidade de eterno retorno.

Desse modo, o último filme de Humberto resultava na exibição de naufrágios 
filiais, desassossegos e angústias, de índole absolutamente privada e individual. A pers-
pectiva coral de Barrio Cuba permitia ao realizador-roteirista refletir sobre a premência 
de certos valores e sobre seu eventual desvanecimento. “Queria somente fazer um filme 
sincero”, declarou Humberto em uma e outra entrevista:

Um testemunho da época em que vivemos. O mais importante são os valores 
que tentei ressaltar: a solidariedade, a reunificação familiar, a unidade nacional, 
em um momento em que esses valores se veem ameaçados Meu grande desafio 
era fazer um cinema tremendamente humanista, que revelasse a idiossincrasia e a 
realidade do cubano, sem cair no sentimentalismo, mas tampouco com medo de 
focalizar-me plenamente no emotivo. [...] É uma homenagem as minhas primei-
ras influências, ao neorrealismo de Vittorio de Sica (Ladri di bicicletti, Miraculo 
a Milano), ao Luchino Visconti de Rocco i suoi fratelli, ao Fellini de Amarcord, 
ou a Pather Panchali do indiano Sayajit Ray. É uma espécie de volta à semente, 
de busca pessoal do tempo perdido. O que ando buscando não é a aprovação da 
crítica nem das instituições, mas apenas ganhar a cumplicidade do espectador, e 
que esteja refletida sua situação existencial. Não acredito ter feito por narcisismo, 
mas pela compreensão de qual deve ser meu papel como cineasta, para comigo 
e ante aos demais.
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Humberto Solás não se esqueceu, em nenhuma de suas obras, desde seus primeiros 
curtas-metragens até o póstumo Barrio Cuba, o preceito de que nem sequer a história 
mais sombria, sórdida e marginal pode permitir-se o abandono de algum pertencimento 
estético. Lucía (primeira e segunda histórias), Cecilia, Amada, e El siglo de las luces con-
firmaram o realizador como um cultivador da sedução a partir do formalismo virtuoso 
e da modulação reflexiva, ontológica, enquanto Manuela, Un día de noviembre, Cantata 
de Chile, Un hombre de éxito e Miel para Oshún representam um tipo de cinema mais 
terreno, imediato e concreto, mesmo que nas duas variantes de sua filmografia se eviden-
cie a subordinação de todos os recursos da direção de cena, o tom, o estilo e os códigos 
genéricos de cada filme a conceitos humanistas relacionados ao mural histórico, a pano-
râmica abarcadora, o protagonismo feminino, a ilustração de Cuba sob pressão ou no 
trânsito para melhorias. Os excessos e barroquismos da primeira história de Lucía, pro-
jetados e amplificados em Cecilia e El siglo de las luces; o fracasso e a repressão exaltados 
na segunda história de Lucía e reciclados em Amada e Un hombre de éxito, a perturbação, 
o dilema e a imediatismo da terceira Lucía, homologada de alguma maneira em Un día 
de noviembre, Miel para Oshún e Barrio Cuba ratificam o empenho memorioso do autor 
decidido a ilustrar os momentos decisivos na história de uma nação espreitada desde 
sempre —tal qual acontece com as três personagens Lucía— pela interminável sucessão 
de obscuridades, naufrágios e intolerâncias.


