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SINOPSE
a

Filme sobre  unha  das  figuras  máis 
controvertidas da política italiana, o 
que  fora  xefe  do  goberno  en  sete 
ocasións, Giulio Andreotti.  Narra as 
presuntas relacións de Andreotti coa 
mafia siciliana, delitos polos que foi 
procesado nos anos 90 e absolvido 
por falta de probas.

NOTAS DO DIRECTOR

Giulio  Andreotti  é  o  político  máis 
importante que deu Italia no último 
medio  século.  A  fascinación  que 
exerce reside na súa ambigüidade, e 
a súa psicoloxía é tan complexa que 
intrigou  a  todo  o  mundo  durante 
anos.  Sempre  quixen  facer  unha 
película sobre Andreotti, pero cando 
empecei  a  ler  sobre  el,  topeime 
cunha  literatura  tan  extensa  e  tan 
contraditoria que a cabeza dábame 
voltas. Durante moito tempo pensei 
que  todo  este  "material"  non 
podería sintetizarse para  conformar 
a  estrutura  esencial  que  esixe  un 
filme. Ademais, a imaxe de Andreotti 
como  a  quinta  esencia  da 
ambigüidade  non  só  foi  difundida 
por  especialistas,  xornalistas  e 
italianos  en  xeral,  senón  que  el 
tamén  a  cultivou  xogando  e 
explotando esa dualidade  entre un 
home  normal  e  predicible  e  unha 
persoa  misteriosa  e  escura  (o  seu 
filme favorito é Dr Jekyll e Mr Hyde).
Dos miles  de textos que lin,  foron 
dous comentarios os que me deron 
as claves do filme.

Margaret  Thatcher  non  se  andou 
con rodeos ao describir a Andreotti: 
"Parecía  ter  unha  aversión  positiva 
aos principios. Estaba convencido de 
que  un  home de  principios  estaba 
condenado a ser un bufón".
O outro é de Oriana Fallaci: "Dáme 
medo,  pero  por  que?  Este  home 
recibiume  con  enorme  cortesía,  o 
seu enxeño fíxome rir a esgalla; non 
me deu a impresión de ser perigoso. 
(...)  Tivo  que  pasar  moito  tempo 
para que me dese conta de que eran 
precisamente  esas  cousas  as  que 
me asustaban.  O verdadeiro  poder 
non  necesita  a  arrogancia,  senón 
que  che  estrangula  con  lazos  de 
seda, con encanto e intelixencia".
A
ENTREVISTA AO DIRECTOR
a

Na película describe unha Italia 
corrupta.  A  situación  mellorou 
desde os anos de Andreotti?
Seica  non.  Pero  hoxe ninguén  fala 
de  corrupción  en  Italia,  aínda  que 
existe  e  multiplícase.  Creo  que  a 
xente non fala de corrupción porque 
o  caso  Tangentopoli  (cidade  dos 
subornos) produciu unha verdadeira 
conmoción na clase política.
a

Cal foi a reacción de Andreotti?
Irritouse. O que é un gran resultado 
nunha  persoa  famosa  pola  súa 
imperturbabilidade  ante  as  críticas. 
Isto  ademais  confirma  a  forza  do 
cinema,  que  non  se  move  só  na 
representación  dos  feitos  senón 
ademais no ámbito das emocións. 
a

Este  filme  levará  a  reflexionar 
sobre certo tipo de política?
Estaría ben que se falase ante todo 
de cinema, sen que a política levase 
o  protagonismo,  pero  ao  mesmo 
tempo é importante que se saquen 
á luz capítulos pouco coñecidos da 
política italiana que,  por riba, aínda 
non se pecharon do todo.

Por  que  ten  certa  tendencia  a 
embelecer o feo como director?
Non é algo no que pense a priori. Ao 
contar  unha  historia  enfróntaste  a 
unha serie de situacións,  pero non 
importa  se son feas ou bonitas  na 
vida real, porque unha película debe 
ter  obrigatoriamente  unha  calidade 
estética que, polo menos para min, 
debe ser gratificante. O cinema ten 
o extraordinario poder de cambiar a 
percepción  estética  dos  sucesos 
tráxicos  ou terroríficos.  As  grandes 
películas bélicas non deixan de lado 
o  horror  da  guerra,  pero  non  hai 
dúbida de que ofrecen unha imaxe 
estética "marabillosa".
a

O  seu  estilo  transmite  unha 
visión do mundo que é burlona 
e patética pero tamén enche de 
esperanza.
O  eixo  fundamental  da  miña 
“cosmovisión” (aínda que pareza un 
pouco  rimbombante)  é  a  ironía,  á 
que recorro constantemente. Búscoa 
por  todas  partes.  Non  sei  se 
funciona. A vida é tráxica abondo, e 
a ironía é o mellor antídoto.
a

É o seu terceiro filme con Toni 
Servillo. Como traballa con el?
A  miña  forma  de  dirixir  a  Servillo 
cada vez é máis mínima. Non é que 
xa non o dirixa, pero coñecémonos e 
comprendémonos  sen  telo  que 
explicar  todo moito.  O  segredo da 
nosa  frutífera  colaboración  é  a 
confianza, algo indispensable cando 
se trata dun personaxe tan delicado 
como Andreotti. Chamoume moito a 
atención como se meteu Servillo na 
pel do personaxe. Preparáralle moito 
material  do  Andreotti  real,  pero 
preferiu non usalo e basearse só no 
guión. O máis complicado era a súa 
impasibilidade,  tiña  que  comunicar 
os seus pensamentos e os estados 
de ánimo con mínimos cambios de 
expresión. Non era un papel fácil.
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