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PREMIOS
a

Festival de Cannes 2018
Mellor Actor
Premios do Cinema Europeo 2018
Mellor Actor, Vestiario e Maquillaxe

SINOPSE
a

Nos arredores de Roma, onde a única
lei parece ser a do máis forte, Mar-
cello traballa na súa modesta perru-
quería canina, vive coa súa adorada
filla Alida e ten unha estraña rela-
ción de inferioridade con Simoncino,
un ex boxeador que aterroriza a todo
o barrio. Disposto a recuperar a súa
dignidade tras volver ser humillado,
Marcello  ideará  unha  vinganza  que
traerá consecuencias inesperadas.

NOTAS DO DIRECTOR

Como  adoita  ocorrer  nos  meus  fil-
mes,  todo  comezou  cunha  imaxe:
uns  cans  pechados  en  gaiolas  que
eran  testemuñas  da  explosión  da
bestialidade humana. Esa imaxe é de
hai dez anos, cando pensei por pri-
meira vez en facer a película. Pero
era daquela exactamente “esta” pe-
lícula? É difícil de dicir porque Dog-
man foi evolucionando comigo, con-
verténdose continuamente nalgo no-
vo  e  diferente.  Algunhas  das  ideas
iniciais mantivéronse pero non creo
que conservasen o sentido máis pro-
fundo da historia que eu quería con-
tar entón. 
Dogman non é unicamente unha his-
toria de vinganza, mesmo aínda que
esta teña un papel importante nela.
Tampouco é unha variación do eter-
no tema da loita entre o débil  e o
forte. Pero si é un filme que, mesmo
coa súa historia extrema, fainos en-
frontarnos  a  algo  que  ten  que  ver
con calquera de nós: as consecuen-
cias das escollas que facemos a dia-
rio  para  sobrevivir,  das  afirmacións
que nun momento facemos e que nos
levan  a  non  poder  negarnos  nunca
máis  e da diferenza  entre  quen so-

mos  e  quen  cremos  que  somos.  É
por  esta  reflexión  que  considero
Dogman unha  película  universal,
ética  pero  non  moralista.  Pero
quero  deixar  claro  que  hai  unha
gran distancia entre a historia que
conto e os titulares que a inspira-
ron.  Todo,  absolutamente  todo,
desde as localizacións aos persona-
xes e a súa psicoloxía, transfigurá-
ronse no filme. 
Tamén quero subliñar a importancia
de atopar a Marcello Fonte para o
papel  principal.  A súa  dozura  e  o
seu rostro, que parece provir dunha
Italia que tende a desaparecer, con-
tribuíu de forma decisiva a deixar-
me claro como tratar un tema tan
turbio, que durante anos me atraeu
e repeleu, pero tamén como tratar
ao personaxe que quería amosar: un
home que no seu intento de redi-
mirse tras unha vida de humillación
se sente decepcionado por liberarse
a  si  mesmo  e  aos  seus  veciños  e
mesmo talvez ao mundo, a pesar de
que  este  permaneza  exactamente
igual ou mesmo indiferente.

 ENTREVISTA AO DIRECTOR

Que lle atraeu do caso real no que
se basea Dogman?
Pasou aos anais da historia criminal
italiana pola súa extrema cruelda-
de,  e  perfectamente  podería  ser
usado  como  base  dunha  película
chea de sangue. Con todo, o que a
min me interesaba da historia non é
iso; eu quixen explorar a violencia
psicolóxica  que  o  envolve.  Debo
confesar que podo identificarme fa-
cilmente con Marcello, porque sem-
pre sentín un medo terrible a verme
nunha situación parecida á súa. Un
día  calquera,  sen  cheiralo,  alguén
che mete nun problema e de súpeto
toda a túa vida vaise a pique.

Como  cre  que  reaccionaría  ante
algo así? Buscaría vinganza, como
Marcello?

Non creo que sexa axeitado definir
Dogman como a historia dunha vin-
ganza. Nese tipo de filmes vemos un
home bo  converterse  nun  monstro,
pero Marcello non é ese tipo de per-
sonaxe. O único que el precisa é un
pouco  de  respecto,  sentirse  digno.
Para el a violencia é só unha forma
de sobrevivir, e tenta evitala até o
último momento. E iso dótao dunha
dimensión tráxica fascinante.

O filme é  un  comentario  sobre  o
ascenso da extrema dereita?
Supoño que resulta inevitable facer
esa lectura. Con todo, convén lem-
brar que o auxe do fascismo non é
un fenómeno estritamente italiano,
está  a  suceder  en todo Occidente.
Mentiría se dixese que era a miña in-
tención inicial, pero creo que vendo
Dogman é posible entender como os
partidos da dereita usan o medo e a
violencia para exercer o control.

Foi pintor antes que cineasta. Es-
tán as súas películas influenciadas
por esa bagaxe?
Inevitablemente. A miña sensibilida-
de estética débelles moitísimo a pin-
tores como Caravaggio, Rembrandt e
Goya.  No meu cinema non me ins-
piro neles conscientemente, pero a
súa  presenza  é  evidente  nas  cores
que tento destacar, e no xeito que
teño de filmar os rostros dos meus
personaxes.  Esas  son as cousas son
as que máis me importan. En reali-
dade, aínda me sinto un pintor.

O  exercicio  da  violencia  é  unha
constante no seu cinema.
Si, porque é un elemento que está
moi  presente  nas  nosas  vidas.  Non
hai  máis  que botar  unha ollada ao
noso redor. Para min é algo moi inte-
resante porque é inexplicable. Quen
entre en contacto coa violencia está
destinado  a  ser  presa  dela,  aínda
que  simplemente  o  faga  de  forma
circunstancial, ou polo mero feito de
estar no lugar e o momento equivo-
cados.
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