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CALABRIA, MAFIA DO SUR

FICHA TÉCNICA

Anime nere. Italia, Francia, 2014. Cor, 103 min. Xénero: Drama | Dirección:
Francesco  Munzi  | Guión: Francesco  Munzi,  Fabrizio  Ruggirello,  Maurizio
Braucci  |  Produción: Luigi  &  Olivia  Musini  (Cinemaundici)  |  Fotografía:
Vladan Radovic | Montaxe: Cristiano Travaglioli | Música: Giuliano Taviani |
Intérpretes:  Marco  Leonardi  (Luigi),  Peppino  Mazzotta  (Rocco),  Fabrizio
Ferracane (Luciano), Anna Ferruzzo (Antonia), Barbora Bobulova (Valeria)

PREMIOS
a

Premios David di Donatello 2014
Mellor  Película,  Dirección,  Guión,
Produción, Fotografía, Montaxe, Son,
Música e Canción

SINOPSE

Nunha aldea da rexión de Calabria,
os irmáns Carbone levan anos vivindo
do lucrativo negocio familiar: o tráfi-
co de drogas. Eran fillos de pastores,
pero agora forman parte da familia
criminal  calabresa  da  contorna  da
'Ndrangheta. Luciano, o maior, afas-
tado do resto da familia, tenta man-
terse á marxe ata que o seu confli-
tivo fillo Leo empeza a achegarse ao
seu  carismático  tío  Luigi  e  os  seus
turbios negocios. Cando Leo perde o
control  unha  noite,  os  tres  irmáns
vense forzados a unirse de novo para
defender a honra da familia.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Que o atraeu da novela de Gioac-
chino Craco para  levala ao cine e
como foi o proceso de adaptación?
Hai dúas razóns principais. A primei-
ra é que falaba dun mundo que non
coñecía:  a mafia calabresa, situada
no Aspromonte,  onde a  violencia  é
como un mito. A outra razón ten que
ver co libro,  que fala  duns  adoles-
centes nos anos 80 e 90. Eu situei a
historia nos nosos días, onde os per-
sonaxes xa son adultos e sinto máis
próxima a súa historia.

Cal é o tema esencial  do filme, a
mafia ou a familia?
É unha película sobre a familia e a
relación  entre  os  seus  membros.
Quería explorar as contradicións que
existen dentro dunha familia crimi-
nal, especialmente nunha na que hai
un personaxe malvado que insire un
mecanismo  de  violencia  dentro  da
familia que a enfronta con inimigos
externos,  pero sobre todo internos:
a familia implosiona por mor dunha
loita interna máis que froito dun en-
frontamento entre dous clans.  Apo-
ieime na traxedia grega e no drama
shakesperiano  para  analizar  a  con-
frontación emocional desa casa.

Moitos dos actores son habitantes
da zona, non son profesionais. Co-
mo chegou a esa decisión e como
foi traballar con eles?
A  trama  desenvólvese  en  Africo,
unha aldea coñecida pola súa rela-
ción co tráfico de cocaína. A maio-
ría desa xente non se sente italia-
na; teñen un dialecto propio que é
importante nese status de socieda-
de pechada. Busquei actores profe-
sionais do sur que fosen quen de fa-
lar o dialecto e outros non profesio-
nais cos que pretendín dotar de ma-
ior realismo á película.

A violencia está presente no filme
pero en moitas escenas non sem-
pre se mostra. Por que ocultala?
Estamos  tan  afeitos  a  películas  e
series  nas  que  se  exhibe  tanto  a
violencia  que  perde  eficacia.  Non
me interesaba que se visen asasina-
tos ou disparos para subliñar máis a
violencia psicolóxica, o peso que os
personaxes levan enriba e as conse-
cuencias desta violencia.

Tivo dificultades para rodar no As-
promonte?
Desde o comezo do proxecto recibín
moita  axuda de Gioacchino Criaco
para documentarme, e acompañou-
me nas viaxes á rexión. Por tanto,
se nun primeiro momento a vila es-
taba pechada ante a miña presen-
za, a medida que se ía desenvolven-
do  o  proxecto  abríronse  por  com-
pleto, a pesar de que non é un te-
ma que lles guste. Os habitantes da
zona vírono como unha posibilidade
de poder contar a súa propia histo-
ria, sentiron que este proxecto lles
pertencía.  Esta  inmersión  axudou-
me a evitar clixés do cine de mafia
máis clásico e deixar atrás os meus
prexuízos e as ideas preconcibidas.

Que sentido ten a escena das cin-
zas que se traga Luciano?
A mafia  calabresa está  suspendida
entre dous mundos:  o arcaico  e o
moderno.  Elixín  certas  crenzas  da
rexión para imprimir realismo e op-
tei por filmar a das cinzas do Santo,
que,  unha  vez  consumidas  polo
crente, suponse que curan os males
da alma. O ritual pertence a ese la-

do arcaico, pero á hora de tomalas,
Luciano mestúraas cunhas pingas de
medicamento moderno. Esta escena
é  clave  para  comprender  un  filme
que  entrelaza  dúas  épocas  e  dúas
mentalidades.

Leo é o que desencadea a acción e
Luciano o que leva o peso emocio-
nal. Como definiría a súa relación?
Leo  representa  a  xeración  actual:
sofre un baleiro de valores que subs-
titúe coa épica do mal. Luciano sa-
be que ao seu fillo lle atrae a vida
do tío, e quere impedir que se invo-
lucre  na  mafia.  Quero  a  todos  os
personaxes,  mesmo  aos  negativos,
xa que axudan a representar as dife-
renzas entre o ben e o mal. Do dous,
Luciano é o que máis me atraeu.

Fixouse nalgunha película sobre  a
mafia para tomar exemplo ou para
afastarse do que xa se fixo antes?
Traballando no proxecto, tentei non
ver ningunha película sobre a mafia,
pero loxicamente as influencias aca-
ban depositadas  no teu imaxinario.
Hai moitas citas e referencias a Vis-
conti,  máis  do  que  pode  esperarse
dun filme sobre a mafia.

Que é realidade e ficción no filme?
É todo ficción. Ten moitísimos deta-
lles  para  achegar  a  película  á  vida
real, pero é todo ficción.

A posteriori, hai algo que lle gusta-
ría cambiar ou mellorar da fita?
Sempre creo que podería telo feito
mellor, pero estou bastante contento
de como saíu. Talvez cada personaxe
merecía  que  profundásemos  máis
nas súas historias, pero ao ser unha
obra coral non había tempo para iso.
Se cadra algún deles pode ser explo-
rado máis adiante.

Con que mensaxe ou  pensamento
quere que quede o espectador?
Máis que enviar unha mensaxe, creo
que  un  filme  debe  xerar  unha  in-
quietude no espectador para así in-
teractuar con el e que se vexa obri-
gado a encher os ocos que deixo. Por
iso  penso  que  fixen  o  meu  deber
nesta fita, xa que quedan moitos in-
terrogantes sen resolver que o públi-
co debe analizar pola súa conta.
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