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Dhogs. España, 2017. Cor, 85 min. Thriller | Dirección e guión: Andrés Goteira | Fotografía: Lucía C. Pan | Música: 
Germán Díaz | Elenco: Melania Cruz, Miguel de Lira, Antonio Durán 'Morris', Carlos Blanco, Iván Marcos, Roi Gantes, 
María Costas, Xosé López, Alejandro Carro | Produción: Gaitafilmes, Pixel Films

PREMIOS
a

Premios Mestre Mateo 2018
Mellor  Película,  Dirección,  Actor  e 
Actriz  Protagonistas,  Actor  e  Actriz 
Secundarios, Guión, Fotografía, Mon-
taxe, Música, Son, Dirección de Arte 
e Dirección de Produción

SINOPSE
a

Mentres un estraño personaxe cruza 
as rúas da cidade ao volante dun ta-
xi, no bar dun luxoso hotel está Alex, 
unha muller que goza dunha última 
copa, inconsciente do alude de acon-
tecementos que a arroiará nas próxi-
mas horas. Unha fugaz aventura cun 
executivo  será  o  preámbulo  cara  a 
unha espiral de violencia sen sentido 
aparente,  obrigándoa  a  percorrer 
unha  senda  de  sufrimento  fóra  do 
seu control.

ENTREVISTA AO DIRECTOR        
(A CUARTA PAREDE)

Antes  de  Dhogs fixera  xa  algunha 
curta. Cando decidiu dar o salto á 
longametraxe?
Xa daquela eu vía  máis  longas  que 
curtas, e supoño que o obxectivo fi-
nal era facer unha peli. Eu facía cur-
tas  para  experimentar,  para  probar 
cousas e ver como funcionaba a na-
rrativa. Non escribía guións, eran só 
storyboards, pero creo que no maxín 
tiña o devezo de facer unha longa… 
estraña. Boh, para min é normal, pe-
ro sei que é estraña. E tiña ganas de 
xogar sen poñerme os límites das re-
gras do cine, que non sei se as hai; 
quería deixarme levar polo que me 
saía de dentro sen ningunha preten-
sión.  Quería  facela  en  Meira,  cos 
meus  amigos  e  cos  20.000  €  que 
aforrara e máis nada. Pero ao final 
foi crecendo aos poucos… A nosa par-
te perfeccionista ou ambiciosa foinos 
levando  cara  algo  máis  potente  en 
todos os aspectos.

Tamén partiu de stories con Dhogs?
Non, nunca os houbo. Aquí foi todo o

contrario, porque nos rodeamos dun 
equipo que sabía como funcionaba 
unha  rodaxe  (nós  non tiñamos  nin 
idea) e Dhogs fíxose ben, nada que 
ver  co  que  fixeramos  antes.  Unha 
vez que entraron Sara Horta e Jairo 
Iglesias de Pixel  Films mudounos a 
forma de  ver  as  cousas,  pero  sen 
perder esa visión do cinema que eu 
teño. É unha mestura.

Hai un aspecto moi visual que aca-
ba  por  comerse  ao  diálogo.  Agás 
Carlos  Blanco  e  Enrique  Lojo,  o 
resto case contan as palabras.
Eu confío bastante nas imaxes,  nos 
personaxes que transmiten todo coa 
ollada,  nesas  atmosferas  creadas 
polas accións e os sons… entre ou-
tras cousas porque non sei escribir 
diálogos. No caso de Lojo foi así, eu 
queríao falando pero non me saía o 
diálogo, así que deixeillo a el e saíu 
perfecto. Con Carlos, precisaba que 
lle  dixese  ao  espectador  que  está 
casado e ten un fillo, para que des-
pois o vexas ligando cunha muller. O 
texto  entra porque o  preciso  para 
esa narrativa, senón non o metería.

Custoulle escribir o guión só?
Eu ía escribindo as miñas paranoias, 
tentando estruturalo ben, e mandá-
balles secuencias aos meus colegas, 
e eles devolvíanme comentarios que 
me  ían  aclarando  as  cousas;  pero 
sempre tendo eu antes a idea, a at-
mosfera clara. Desapareceu algunha 
secuencia que podía funcionar pero 
que non era precisa, e apareceron 
xogos de montaxe, cousas que ima-
xinas dunha forma e na peli xogas 
con todo o que ten o filme e cambia 
un chisco.

Non oculta as súas referencias, se-
nón que as exhibe.
Sempre estou a basearme en algo, 
poucas cousas saen da nada. Penso 
que parte da miña orixinalidade é 
darlles dúas ou tres voltas de rosca 
a todo: é moi difícil que digas que 
Dhogs se che parece a algo na súa 
totalidade.  Os meus mestres  están

aí,  por  que  os  vou  agochar?  Ade-
mais,  gústame que sexan  tan  dife-
rentes;  que  nun  filme  estean  Gas-
par Noé e Lost in Translation.

Ten a  sensación de ter  feito  algo 
diferente no cinema en Galicia?
Comparado co que eu teño visto, si; 
eu quería facer algo que me engan-
chase  como espectador.  Non é que 
non me guste o cinema galego, se-
nón que eu quería ver algo así, es-
traño, no cinema en Galicia. Non é 
un filme sinxelo para o espectador, 
sei que na sala haberá frases como 
“pero isto que é?”, ou “hostia, como 
mola isto en Galicia”… 

Querían soar en galego alá por on-
de fosen, iso tíñano claro.
Si, tiñámolo claro. En Meira non se 
nos  ocorre  falar  en  castelán  entre 
nós; así que como o levamos dentro, 
saíu así. Si que pensabamos que, de 
chegar  a un festival  íamos ter  que 
dobrar o filme, de feito no orzamen-
to  había  xa  unha partida para  iso, 
pero non chegou a pasar. Alí onde foi 
pasouse en galego, e nós moi orgu-
llosos diso.

Detrás  do  filme  seica  hai  unha 
mensaxe política, unha chamada a 
erguerse da butaca.
Non eramos conscientes diso cando 
comezamos. Nós tiramos cara adian-
te, non había ningunha crítica moral 
ou ética. Pero no BAFICI alguén nos 
pregunta por esa crítica cara a pa-
sividade do espectador ou esas esce-
nas duras que poden facer dano. Es-
tabamos tan metidos en sacar adian-
te o proxecto que fomos un pouco 
inconscientes  sobre  o  que  podería 
xerar no espectador. E pasa, hai xen-
te que ten que tapar os ollos nalgún 
momento,  ou  que  marcha  porque 
non  atopa  unha  narrativa  clásica… 
Eramos  inconscientes,  sobre  todo 
eu;  pero  tamén  penso  que  é  algo 
que nos saíu de dentro, da ilusión de 
querer  facelo  ben.  Se  me  poño  a 
pensar nas variables todas que ten o 
espectador… miña nai querida!

Mércores 15: Funan · Denis Do | Luns 20: Rostros (Faces) · John Cassavetes


