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UNHA SEGUNDA NAI (Que horas ela volta?) 
Brasil, 2013

educada, con amor á arte, nada feudal, convenientemente
moderna, nada que ver coa carcundia. E parecen adorala,
considérana como un membro máis da familia. Viu crecer ao
fillo do matrimonio, o amor entre eles é mutuo, exerce de
avoa, de confidente, de amiga. Tamén de criada.
Neste ambiente presuntamente idílico, coa señora da casa
exercendo de sacerdotisa das tendencias e o seu marido, un
millonario  ocioso  e  amable  que  distrae  a  súa  anodina
existencia pintando, vai aparecer unha tormenta de efectos
devastadores. A laboriosa e entrañable criada, que non ve á
súa filla desde hai dez anos, pero que adica o seu soldo a
que esa nena dispoña do que necesite (Que fodido debe ser
coidar día a día, ano tras ano, a alguén que ten a mesma
idade que a túa cría, da que che tiveches que separar para
que ela puidese comer!) recibirá a visita do ser que máis
ama,  unha  moza  demasiado  natural  que  non  entende  o
servilismo,  empeñada  en  superar  a  selectividade  para
estudar  arquitectura,  sen  consciencia  das  relacións  de
poder, incapaz de asumir o  seu rol  de filla  da criada,  de
durmir  nun  colchón  no  chan  compartindo  a  sombría  e
diminuta habitación da súa nai nunha casa na que sobran
dormitorios baleiros, tan desvergoñada como para sentar a
almorzar na mesa da cociña cos donos da casa.
Anna  Muylaert  mantén  un  control  admirable  para  que  a
historia non se lle escape das mans,  non xulga aos seus
personaxes,  prefire  a  suxestión  ao  explícito,  combina  as
luces  e  as  sombras,  sabe  que  os  pequenos  xestos,  as
miradas,  as  dúbidas,  os  detalles  poden  ser  moito  máis
reveladores  e  corrosivos  que  os  discursos.  Desenvolvida
case todo o tempo nunha casa, é unha película que non me
permite desentenderme en ningún momento do que estou a
ver  e escoitando, sen que nada me resulte previsible nin
tópico, cunha curiosidade grande por saber como vai acabar
a historia.
Infórmanme de que a protagonista, Regina Casei, é unha
das actrices máis recoñecidas e famosas de Brasil. Se non
posuíse ese dato, podería crerme que non era unha actriz
profesional, senón alguén que pasou a súa vida traballando
de  criada.  A  súa  naturalidade  e  a  autenticidade  que
desprende son extraordinarias.  É  unha boa,  comprensiva,
crítica, luminosa e turbia película. Oxalá que lles vaia ben a
esta sufrida e desarmante muller e á súa díscola e digna
filla.
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SINOPSE 

Val pasou máis de 13 anos traballando na casa dunha 
familia rica de Sâo Paulo coidando da casa e criando o fillo 
dos seus xefes, que quere coma seu. Curiosamente Val 
mantén contacto esporádico coa súa familia ata que un día 
a súa filla avísalle por teléfono que vai facer a selectividade 
e que precisa que a acolla na cidade por uns días. 
Emocionada polo reencontro, Val faille sitio no seu cuarto e 
na súa vida, pero Jéssica ve doutro xeito ben diferente a 
vida da súa nai e a relación entre ambas vai ser conflictiva.

COMENTARIO 
SEMPRE A LOITA DE CLASES. Carlos Boyero
Achégome sen referencias  a  unha película  brasileira.  Non
vin nada da súa directora nin creo ter visto  nunca os seus
intérpretes.  A presenza desta cinematografía nos cinemas
españois é practicamente inexistente e tampouco me deixou
excesiva  pegada  o  que  vin  dela  nos  festivais.  Excepto
Cidade de Deus,  Estación central de Brasil e Tropa de élite
non lembro máis títulos nos últimos anos que me atraeran.
E  durante  un  tempo  existiu  unha  moda  poderosa  co
nacemento  do  abrasivo  novo  cinema brasileiro.  Tragueino
todo  cando  era  adolescente.  E  por  momentos  aburrinme
moderadamente,  aínda  que  coloquei  nun  altar  Deus  e  o
diabo na terra do sol. Non volvín vela. Polo si ou polo non,
os  cangaceiros  e  os  seus  matadores  só forman parte de
brumosas lembranzas.
Alguén etiquetaría  Unha segunda nai como expoñente do
cinema  social.  Un  xénero  tan  digno  como  outros,  pero
ameazado  polo  risco  do  esquematismo,  as  consignas,  o
panfleto, o ton dogmático, a claridade machacona sobre a
identidade dos bos e dos malos, a ausencia de matices, o
protagonismo exclusivo da mensaxe, as boas intencións. O
cinema social  que pretende falar  da case  sempre  ingrata
realidade (e o cinema en xeral, a secas) precisa de talento
narrativo  ou  documental,  complexidade,  sutileza,  forza
emocional, veracidade, esas cousas que alimentan a arte.
Unha segunda nai fala con intelixencia e sensibilidade de
algo  que  non  perdeu  vixencia  desde  o  comezo  da
humanidade chamado loita de clases, por moito que os que
controlan as estruturas aseguren que é algo que pertence
ao pasado, superado mediante o progreso, a civilización, un
mundo máis xusto e falacias similares.
Unha modélica criada
Protagonízaa unha modélica criada (soaríame a eufemismo
dicir asistenta ou empregada de fogar) que leva unha chea
de  anos  servindo  exemplarmente  a  unha  familia  rica,


