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O CAPITAL HUMANO

FICHA TÉCNICA

Il capitale umano. Italia,  2013. Cor, 109 min. Xénero: Drama |  Dirección:
Paolo Virzi | Guión: Paolo Virzi, Francesco Bruni, Francesco Piccolo | Produ-
ción: Marco Cohen, Benedetto Habib (Indiana Production Co.) | Fotografía: J
Alméras, S Beaufils | Montaxe: Cecilia Zanuso | Música: Carlo Virzi | Intér-
pretes:  Fabrizio  Bentivoglio  (Dino),  Matilde  Gioli  (Serena),  Valeria  Bruni
(Carla), Guglielmo Pinelli (Massimiliano), Valeria Golino (Roberta)

PREMIOS
a

Festival de Tibeca 2014
Mellor Actriz
Festival de Sevilla 2014
Premio do Público
Premios David di Donatello 2014
Mellor Película, Guión, Actriz, Actor
Secundario, Actriz Secundaria, Son e
Montaxe

SINOPSE

A véspera  de  Nadal,  un  ciclista  é
atropelado  de  noite  por  un  luxoso
todoterreo.  O  desgraciado  acciden-
te cambiará o destino de dúas fami-
lias:  a  do  millonario  Giovanni  Ber-
naschi,  un  especulador  financeiro
que  creou  un fondo  que  ofrece  un
40% de interese anual, esquilmando
os crédulos investidores, e a de Dino
Ossola, un ambicioso axente inmobi-
liario cuxa empresa está ao bordo da
quebra.

NOTAS DO DIRECTOR

Este proxecto comezou en primeiro
lugar como un frechazo coa marabi-
llosa novela de Stephen Amidon, Hu-
man  Capital,  ambientada  nun  po-
dente barrio residencial de Connec-
ticut na década pasada. Aqueles per-
sonaxes, e esa historia, parecían un
emblema da nosa época, mesmo en
Italia: unha riqueza que non nace do
traballo, senón en grao sumo impla-
cable da especulación financeira; as
esperanzas  frustradas  de  ascender
na  escala  social;  a  ansiedade  que
provoca o diñeiro; unha xeración de
mozos  obrigados  a  pagar  un  prezo
elevado pola felicidade, polas ambi-
cións  esporádicas  dos  seus  pais  ou
das súas propias frustracións.
A historia de Drew Hagel, o inquieto
axente inmobiliario que se aprovei-
ta da presunta relación da súa filla
co fillo  dun  rico  corredor  de bolsa
para  tentar  formar  parte  da  xunta
dun agresivo fondo de investimento,
tocoume a fibra sensible inmediata-
mente. Parecía escrita para nós, pa-
ra expresar unha realidade que nos
atinxe a todos. Así que a converte-
mos nunha historia italiana, a histo-
ria de Dino Ossola, axente inmobilia-

rio, que matricula á súa filla Serena
nunha prestixiosa escola preparato-
ria  que  apenas  pode  permitirse.
Mergullámonos nun mosaico de his-
torias  e  personaxes  na  provincia
contemporánea do norte de Italia,
unha rexión que se atopa dacabalo
entre a riqueza e a desesperación.
Decidimos estruturar a trama como
se  tratase  dun  verdadeiro  thriller,
cun  corpo  morto  nas  nosas  mans
desde a primeira escena:o  choque
dun ciclista nunha fría noite de in-
verno, na véspera das vacacións de
Nadal. Rastrexando as pegadas dos
distintos personaxes, toda a pelícu-
la volve contar a historia do que su-
cedeu aquela noite, fragmento por
fragmento,  mostrando  como aquel
accidente cambiaría a vida de cada
un deles. Con todo, principalmente
conta a historia de como o diñeiro
(a angustia por multiplicalo, a an-
siedade por perdelo)  determina as
relacións,  os destinos e os valores
das persoas ás que toca.

 ENTREVISTA AO DIRECTOR

Partiu dun thriller para este filme.
A novela  de  Stephen  Amidon,  que
me pareceu magnífica, é máis que
un thriller, vexo algo moi balzaquia-
no  nela.  Adaptámola  rebuscando
entre elementos da trama. O libro é
moi rico, daría para varios episodios
dunha serie da HBO.

O primeiro que fixo foi trasladar a
acción de Connecticut a Brianza.
Para min, Brianza (rexión da Lom-
bardía cuxa capital é Monza) era un
territorio exótico e enigmático. Pe-
netrei  nun  contexto  descoñecido
que,  en certo xeito,  me resultaba
ameazador.  Durante  a  rodaxe,  a
miúdo escoitaba a música que Carlo
estaba a compor para o filme, in-
terpretada  con  instrumentos  étni-
cos que suxerían que a paisaxe lom-
barda xeada era como unha tundra
mongola,  unha  Siberia  misteriosa
onde os bosques van engulirte dun
momento a outro.

Hai no filme un discurso sobre o
fin  dun  modelo  de civilización  e
riqueza? 

Suxírese en certa medida. Polo am-
biente que buscaba para a película,
polo feito de rodar comunicándome
en inglés cun equipo mixto lombar-
do e francés. Topábame en Italia con
actores do norte obrigados a emitir
sons conformes á paisaxe, fronte a
temáticas e conflitos que nos resul-
tan familiares. Pero sentíame como
se fose estranxeiro,  buscando  unha
temperatura, un ton que ilustrase o
que ocorría noutro lugar.

Menos comedia italiana e máis noir
americano e drama á francesa.
Sen  renunciar  a  unha  certa  ironía
subxacente, é posible que sexa me-
nos  tenra,  máis  burlona.  Nin  os
acontecementos máis dramáticos se
toman en ningún momento coa pai-
xón dun melodrama. Paréceme que
se percibe un sarcasmo un pouco de-
sesperado,  un  “humor  negro”  que
me gusta moito dalgúns escritores e
cineastas xudeus americanos.

Que tipo de relación mantivo  con
Amidon?
Stephen  estivo  entusiasmado  desde
que contactei con el coa convicción
confusa de converter o seu libro nun
filme italiano. Leu as múltiples ver-
sións  do  guión  sen  inmutarse  polo
saqueo  que  lle  estabamos  a  facer.
Pola contra,  felicitounos  e animou-
nos a convertelo noutra cousa. Fíxo-
nos a observar á sociedade italiana
cunha mirada irónica nun momento
máis ben crítico e dramático: Italia
está ao bordo da quebra económica,
política e institucional. 

Que conclusións se extraen da súa
película a este respecto?
Ás veces merece a pena omitir cer-
tas  cuestións  no  relato  para  evitar
que  soe  falso,  como  un  manifesto
ideolóxico  ou  unha  posición  funda-
mentalista e, por tanto, antinarrati-
va. Na miña opinión, para que unha
película sexa interesante, debe ago-
charse unha parte do seu significado
sen  facer  anotacións  á  marxe.  De
feito,  seguir  escrupulosamente  o
destino dos  personaxes  leva a  des-
cubrir  significados  e  reflexións  im-
previstas  que  é  interesante  suxerir
sen demasiada énfase.
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