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CABALO DIÑEIRO

FICHA TÉCNICA

Cavalo Dinheiro. Portugal, 2014. Cor, 104 min. Xénero: Drama | Dirección e
guión:  Pedro Costa | Produción: Rodrigo Dâmaso (Sociedade Óptica Técnica)
| Fotografía:  Leonardo Simões | Montaxe: João Dias | Música:  Os Tubarões |
Intérpretes:  Ventura, Vitalina Tavares Varela, Tito Furtado, Benvindo Tava-
res,  António Santos,  Alberto 'Lento'  Barros,  Pedro Tavares, Isabel Cardoso,
António Semedo, Luiz Mendonça, Arlindo Pina

PREMIOS
a

Festival de Locarno 2014
Mellor Director
Festival de Mar del Plata 2014
Mención á Mellor Fotografía

SINOPSE
a

Nos  longos  e  silenciosos  corredores
dun hospital, avanza a figura trému-
la de Ventura, posuído por un soño
febril. Lembra o seu Cabo Verde na-
tal, que abandonou na súa xuventu-
de para gañar a vida en Lisboa, on-
de, ao igual cós seus,  viviu sempre
desprazado.  Vitalina,  que  viaxou  a
Portugal  para  asistir  ao  funeral  do
seu  esposo,  recórdalle  a  Ventura
unha pelexa adolescente na que este
acoitelou  a  outro  home.  Na  mente
de  Ventura  ábrese  un  pasadizo  se-
creto entre a Lisboa actual e o 25 de
abril de 1974. Mentres a revolución
roxe nas rúas, a xente busca a Ven-
tura, perdido no bosque.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

En  Cabalo  Diñeiro hai  unha cues-
tión primordial, o tempo. É un fil-
me atemporal, que sucede na me-
moria, nin no presente nin no pasa-
do. Pódese entenderse como unha
visión da Historia?
Ou  como  un  xeito  de  afirmar  que
non  se  pode  filmar  o  pasado.  Por
tanto, só hai presente. O da película
terminada. Esa é a Historia. Un pre-
sente que é teu. A historia e o pre-
sente son tráxicos, no sentido de que
a humanidade repite as súas mesmos
erros. A Historia humana é traxedia
no presente. É unha maneira de dicir
que  é  unha  especie  de  repetición
continua e permanente, infelizmen-
te eterna. Para min, non hai maneira
de representar o pasado. 

Cabalo Diñeiro  remite ao cinema
clásico  de  terror  de  pouco  orza-
mento, no que suxerir é máis im-
portante que mostrar.  
Neste  momento  da  nosa  historia,
imaxinei que deberiamos avanzar un
pouco  cara  a  unha  certa  fantasía.
Estamos neste limiar contemporáneo
no que a morte é moito máis visible.
Por tanto trátase dun filme de terror

en todos os aspectos. Sabiamos que
fariamos a película con moi pouco
diñeiro, e o terror é moi xeneroso.
Sabiamos  que  iamos  traballar  con
luz e sombra, máis sombra que luz:
a luz estaría nos  ollos,  iso era un
propósito. 

Cabalo Diñeiro parece partir duns
incidentes  violentos  que  sucede-
ron o 11 de marzo de 1975 no Jar-
dim da Estrela de Lisboa. 
Teño case a mesma idade que Ven-
tura e  estabamos no  mesmo lugar
cando  tivo  lugar  a  revolución  no
meu país. Fun afortunado ao poder
vivir de mozo unha revolución. Es-
taba a descubrir moitas cousas, mú-
sica e política e películas e mulle-
res, era feliz e anarquista, gritando
polas rúas e ocupando fábricas. Tar-
dei 30 anos en descubrir que Ventu-
ra estaba no mesmo lugar, ao mes-
mo  tempo,  atemorizado  polo  que
eu facía, polo que os soldados ten-
taban facer.  Eu cantaba proclamas
mentres el se agochaba tras os ar-
bustos cos seus camaradas, os inmi-
grantes  negros  que  comezaran  a
chegar en 1968 das ex-colonias por-
tuguesas. Coa nosa amizade de máis
de  20  anos,  comezou  a  contarme
historias  sobre  todo  isto,  que  el
chama prisión. Todo o que podo di-
cir  está  na  película,  que  foi  moi
difícil de facer, devastadora.

Como  traballa  con  Ventura  na
construción da película? Van falan-
do, parando, deixando de filmar?
Non é moi clásico ou convencional.
Facémolo desde sempre. É o méto-
do que inventou Charlie Chaplin, a
repetición  dos  ensaios,  filmados.
Non ensaiamos sen a cámara; o que
facemos  é  sempre  unha  variación
da toma, do que está a ser captado.
Iso cambia moito, porque instala a
cámara sempre: faina desaparecer,
ou tamén a fai máis presente. Podé-
molo  facer  durante  moito  tempo.
Ao ser nós os produtores non temos
prazos; por tanto, aínda que temos
unha  disciplina estrita,  se  Ventura
non estaba ben, e foi moi exhausti-
va a escena do ascensor,  ás veces
suspendiamos ou parabamos un día
ou dous.

O formato cadrado non é nada ha-
bitual hoxe en día.
Non se pode, non tes na cámara os
axustes adecuados. Pensaba que es-
ta película, talvez máis que outras,
se  refería a  algo  nocturno que iría
ben  con  este  formato.  Tamén  que
sería  unha  película  de  corpos,  de
torsos,  de  rostros,  que  se  adaptan
mellor a este formato.

Ten algún sentido a división entre
documental e ficción na súa obra?
Non, nunca o penso nin o pensei. Hai
momentos en que tentas  dirixir  un
pouco máis e outros que sentes que
non é preciso dirixir. É como a pri-
meira toma da saída dos obreiros da
fábrica. Hai unha segunda toma, sa-
bes? Nela os Lumière dixeron: “Non,
por aí;  ti  por aí;  ti  por  aí”.  Dicían
que  a  primeira  non era  boa.  Seica
hai un desexo de ficción en calquera
documental. Ou talvez o contrario é
certo: hai un desexo de documental
na ficción.

Cabalo Diñeiro ten moitas pasaxes
musicais. Pode falarnos da musica-
lidade do filme?
O filme estaba concibido doutro xei-
to nun principio. Nunha viaxe a Nova
York atopeime nun xornal cunha foto
de  Gil  Scott-Heron.  Era  idéntico  a
Ventura. A través de amigos en co-
mún, logrei contactalo. Veu as miñas
películas e acordamos traballar xun-
tos. Realizou unhas pezas para o fil-
me  pero  faleceu  e  a  colaboración
non se concretou. O filme ía ser algo
totalmente diferente. Ao final, creo
que foi mellor utilizar a música que
escoita Ventura no seu día a día, que
é a que se emprega no filme.

Fálenos do título.  
Gústame o título, é unha boa combi-
nación.  Probablemente  ten  varios
significados, a min remíteme á xen-
te  inmigrante,  aventureira,  que  se
arrisca. Non se trata dunha competi-
ción senón de soño, ambición, pesa-
delo. O que me gusta é a súa sim-
plicidade, a concreción en dúas pa-
labras. En canto ao diñeiro, o filme
custou  100.000  €.  En  Portugal  non
temos diñeiro e o cinema é o menor
dos nosos problemas, creo.
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