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En 2001, o último día da reunión do 
G8 en Xénova, antes da medianoi-
te, máis de 300 policías asaltaron a 
escola Diaz para desaloxar os mani-
festantes.  Dentro  da  escola  había 
90 activistas, a maioría estudantes 
europeos, e un grupo de xornalistas 
estranxeiros. Cando a policía irrom-
peu, os mozos levantaron as mans 
en sinal de rendición, pero os ofi-
ciais  descargaron  unha  violencia 
calculada  e  frenética,  golpeando 
indiscriminadamente.  Segundo  de-
nunciou Amnistía  Internacional,  en 
Xénova  tivo  lugar  a  violación  dos 
dereitos humanos máis grave desde 
a II Guerra Mundial.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Canto hai de realidade e canto de 
ficción no filme?
A  película  está  completamente 
baseada no auto do xuízo. Foi unha 
experiencia  fermosa  e  intensa 
partir  dos  autos  para  escribir  o 
guión. Reuninme con bastantes per-
soas  involucradas  no  feitos  pero 
estes  encontros  non  me  serviron 
tanto para escribir a historia como 
para  ter,  10  anos  despois,  sensa-
cións mirando aos ollos ás persoas 
que estiveran alí.

Como se documentou para prepa-
rar o guión?
En  primeiro  lugar  estudamos  os 
documentos  xudiciais.  Mostran  a 
historia das vítimas da escola Diaz, 
que foron levadas posteriormente á 
comisaría  Bolzaneto,  e  aclaran  o 
ocorrido con estas persoas.  E per-
mítenos entrar nun mundo que de-
biamos superar hai polo menos 150 
anos. Cando se arresta a unha per-
soa, tense que garantir o respecto á 
súa integridade física e moral. Pero

nesta  ocasión  centos  de  policías 
desposuíron  de calquera  dereito  a 
centos  de  persoas,  sen  ningunha 
acusación  precisa  e  de  forma 
coordinada. Ademais, lemos artigos 
e libros, vimos vídeos e coñecemos 
a  persoas  que  viviran  os  sucesos, 
vítimas  e  policías,  para  mirarlles 
aos ollos e entender.

Con  todo,  bótase  en  falta  unha 
contextualización política. Non se 
sinala a responsabilidade dos altos 
mandos.
Non  quería  facer  unha  reconstru-
ción  histórico-política  dos  feitos, 
senón investigar  o  seu significado. 
O máis importante cando tratas un 
feito real é respectalo e extraer o 
seu  significado.  Construír  teorías 
non é a misión do cinema. Non son 
quen  de  crear  retratos  históricos. 
Como espectador  non  me  conven-
cen e como director creo que ese 
tipo  de  narración  non é  axeitada. 
Cando digo como se fixo o ataque e 
como foron torturadas  as  persoas, 
falo sobre a ideoloxía, a cultura e o 
contexto político que lles deu lugar. 
O  meu  obxectivo  non  era  dar 
respostas,  senón  buscar  o  sentido 
dos feitos. Se nos atrevemos a lan-
zar  unha  teoría  política,  o  inte-
rrogante sobre a democracia pasa-
ría a un segundo plano e para min 
sería unha derrota. 

Como usou as imaxes de arquivo?
Nunha metraxe de 120 minutos só 
usamos 3, pero inspirámonos moito 
no material gravado naqueles días. 
Porque o G8 de Xénova foi un suce-
so excepcional tamén desde o pun-
to  de  vista  mediático.  Centos  de 
persoas  gravaron todo,  até  dentro 
da  Diaz,  da  que  existe  un  vídeo 
embargado  pola  policía  e  xamais 
atopado.  Este  material  foi  unha 
base  fundamental  para  reconstruír 
o  ambiente.  Vin  entre  700  e  800 
horas de vídeo para captar o clima 
daqueles días. A película ten unha 
gran influencia deses vídeos. É por 
isto que creo que hoxe día a ver-
dade é revolucionaria. As imaxes de 
reportaxes reais son imbatibles. 

Como non era posible contar todo, 
tivo que imaxinar o que non fora 
documentado.
No momento  en  que  se  elixe  que 
narrar  hai  que  renunciar  a  unha 
parte  das  historias  reais.  Pasa-ron 
cousas que para min son im-posibles 
de  contar  desde  o  punto  de  vista 
narrativo.  A  historia  de  Alma 
representa a centos de persoas co-
mo  ela.  Decidimos  amosar  o  seu 
punto de vista para explicar o que 
sucedía ao seu redor.

Que buscou nos actores?
Os  actores  busqueinos  de  maneira 
moi libre.  Un guión con 160 esce-
nas,  130  personaxes,  uns  10.000 
extras non podía ser un guión con 
todos os personaxes desenvolvidos. 
Busquei  os  actores  e con eles  de-
senvolvín  cada  personaxe.  Quixen 
que  tivesen  un  empuxe  político  e 
emotivo para participar.

Como reaccionou a xente cando se 
estreou a película en Italia?
Estreouse  en  abril.  Creouse  un 
enorme debate público e este pro-
vocou  que  se  prestase  máis  aten-
ción ao xuízo que estaba aínda en 
curso.  O  goberno  de  Mario  Monti 
cambiou  ao  xuíz  de  casación  e  o 
xuíz novo confirmou a condena aos 
policías.  Iso  ocorreu  despois  da 
estrea. Antes do filme, o xuízo non 
fora unha gran noticia.

Iso confirma que o cinema ten un 
labor social?
Si, non estou de acordo cando se di 
que o cine xa non ten a función so-
cial  de  outrora.  Cada  persoa  ten 
que decidir, fronte á gravidade duns 
feitos,  como  responder  ante  eles 
desde o seu oficio.  

Que quere que saquen os espec-
tadores da súa película?
A continxencia  política  fai  que  un 
español,  un  italiano  ou  un  cana-
dense  poidan  mirar  a  película  en 
relación co seu país. Ao saír da sala, 
espero  que  teñan  máis  preguntas 
que cando entraron. As conciencias 
están un pouco durmidas.
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