
Diarios de Otsoga
Portugal, 2021
Direcció: Maureen Fazendeiro, 
Miguel Gomes
Intèrprets: Crista Alfaiate, Carloto 
Cotta, João Monteiro
Durada: 102 min.
Gènere: drama 
Idioma: portuguès

El cineasta portuguès Miguel Gomes va començar 
la seva trajectòria filmant el mes d'agost. L'estiu del 
2005, quan va rodar Aquel querido mes de Agosto, 
hi havia incendis forestals en la regió d'Argenil, 
situada en una zona muntanyosa del centre de 
Portugal. Mentre cremaven els boscos en els 
pobles hi havia focs d'artifici, alguns emigrants 
havien tornat a casa seva. La gent bevia molta 
cervesa i la majoria ballava al so de les orquestres 
de festa major. Gomes va explicar la història d'un 
equip que volia atrapar els moments d'aquell agost, 
mentre reflexionava sobre la seva impotència i la 
dificultat de troba un seguit d'imatges que fossin 
justes.
A l'estiu del 2021, a Portugal, com la resta del 
món, va estar marcat per la COVID. Va ser l'estiu 
del desconcert. Maureen Fanzedeiro i Miguel 
Gomes van decidir tornar a filmar el mes d'agost 
a Diarios de Otsoga. La seva pel·lícula és com 
un dietari íntim del rodatge que un equip vol 
fer per capturar com pot ser la vida de dos nois 
i una noia que passen un estiu al camp. Les 
condicions sanitàries imposades per Portugal Film 
Commission, i expressades en un moment de la 
pel·lícula, marquen l'existència d'un rodatge en 
confinament. La pel·lícula s'ha de filmar a partir 
del respecte de certes normes de distanciament 
entre els actors, mentre en la casa de camp on 
s'ha instal·lat l'equip comença a sorgir una vida 
paral·lela, com si tot plegat no fos més que un 
parèntesi.
Com aquell estimat mes d'agost de 2005 en 
què les vivències sensuals viscudes al llarg d'un 
estiu establien un diàleg amb els processos de 
creació, Diarios de Otsoga també estableix un joc 
metaficcional. Darrere la càmera hi ha un equip 
que conviu amb els tres personatges principals. 
També notem que hi ha un clar sentit lúdic en 
el moment d'assumir l'acte de filmar. Gomes i 
Fanzedeiro volen construir un relat a partir de 
molt poques peces, a partir d'un minimalisme que 
acaba donant una alta rellevància als petits detalls.

Aquell estimat agost de 2020

A Diarios de Otsoga no hi ha personatges en el 
sentit clàssic del terme, sinó només uns éssers 
que viuen al bell mig del camp, que juguen amb 
els gossos i es banyen a la piscina. Mentrestant 
aquests neorurals ocasionals construeixen una 
mena de gàbia per a les papallones, veuen com 
madura un codony i gaudeixen de la vida a l'exterior, 
al marge de tot plegat, inclosa l'epidèmica del 
Covid. Gomes atrapa la sensualitat del moment. En 
una primera visió sembla com si una part essencial 
de la pel·lícula no fos més que un joc de fragments 
dispersos, d'esbossos d'una pel·lícula que s'ha de 
construir. Després ens adonem que la construcció 
de Diarios de Otsoga no va més enllà de la bellesa 
que proporciona el mateix estadi de l'esbós.
"En aquella època sempre hi havia festa..." amb 
aquesta primera frase s'inicia la novel·la La bella 
estate, escrita per Cesare Pavese l'any 1940. En el 
seu llibre, Pavesa descrivia el disgust que provoca 
la consciència que s'ha d'abandonar la joventut. 
Fazendeiro i Gomes citen el llibre de Pavese. 
Sembla com si l'íncipit d'aquesta novel·la també 
marqués el trajecte del qual pot arribar a ser un 
món a part. El 2021, mentre el món s'enfonsava, 
també era possible viure sempre la festa, també 
era possible arribar a celebrar la vida. Diarios de 
Otsoga és la crònica d'aquesta celebració.
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