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SINOPSE
a

Angelino é un pobre diaño que mal-
vive en Dark Meat City, unha mega-
urbe infestada de bandas violentas, 
policías  corruptos  e  buscavidas  sen 
escrúpulos.  Mentres  traballa  como 
repartidor ten un accidente ao dis-
traerse cunha misteriosa moza. Este 
acontecemento  cambiará  por  com-
pleto a súa vida, xa que a partir de 
entón  empezará  a  ter  terribles  vi-
sións de seres monstruosos que axe-
xan por toda a cidade. Seica Angeli-
no perdeu a cabeza, ou o accidente 
abriulle  os  ollos  a  unha  verdadeira 
invasión alieníxena?

NOTAS DE GUILLAUME RENARD

Os Ánxeles sempre me fascinou... E, 
aínda  así,  as  primeiras  veces  que 
viaxei aló, non gocei do todo a cida-
de. Pero, por algunha razón irracio-
nal, sempre sentín a necesidade de 
volver. Era consciente de que me es-
taba  a  perder  algo.  Non  conseguía 
captar a verdadeira esencia daquela 
cidade.  Entón  aprendín  a  amar  Os 
Ánxeles polo que realmente é. Dei-
xei atrás a imaxe idealizada que tiña 
de Hollywood de cando era pequeno 
e ameina a pesar de que fose unha 
concentración  de  todo  o  malo  das 
cidades postmodernas: tráfico horri-
ble,  contaminación,  falta  de  zonas 
peonís, división entre comunidades, 
dos máis ricos da alta sociedade até 
as bandas máis intimidantes.

Mutafukaz é, ao seu xeito, un emo-
cionante  tributo  a  esta  complicada 
cidade. Encántame o seu dinamismo, 
a súa historia, o seu ambiente, a súa 
multiculturalidade...  A  identidade 
gráfica da cidade, coas súas palmei-
ras altas e as súas rúas anchas, sem-
pre me cativou. E como calquera ne-
no francés dos 80,  crecín con pelí-
culas e programas de televisión esta-
dounidenses.  De  feito,  esa  paisaxe 
sempre me resultou familiar. Por iso, 
para min,  foi algo moi natural  crear 

Dark Meat City, o xemelgo malvado 
d'Os  Ánxeles  que  me permitiu  ex-
plorar todas as fantasías que esa ci-
dade me inspiraba. DMC é unha esa-
xeración  condensada  dos  puntos 
fortes e as debilidades d'Os Ánxeles, 
onde  viven  os  personaxes  princi-
pais, tres orfos chaíñas. Son moi di-
ferentes entre eles e non pertencen 
a ningún grupo social en concreto. 
O trío está tan distanciado do mun-
do que os rodea que é fácil identifi-
carnos con eles. Coma Os Ánxeles, 
Dark Meat City é unha cidade glo-
bal,  e  os  diferentes  barrios  que a 
conforman  reflicten  a  diversidade 
dos  habitantes  da  Terra.  Os  cida-
dáns  de  Dark  Meat  City  viven  co 
medo  constante  a  que  ocorra  un 
cataclismo inminente. Pero trátase 
máis unha ameaza sobrenatural que 
dunha  física,  coma o  chamado  “O 
Grande”. 

Baixo un brillante ceo azul, esta ci-
dade acolle a varios millóns de ha-
bitantes  e,  como símbolo  absoluto 
do  “soño  americano”,  é  unha  das 
cidades migratorias máis importan-
tes do mundo. E aínda baixo a fa-
chada  dunha  cidade  tolerante,  ás 
veces un pode sentir unha sensación 
de sospeita cando camiña polas súas 
rúas, como se a que se considera o 
cumio da sociedade occidental fose 
afundir  en  calquera momento,  co-
mo nas  grandes  películas  de  John 
Carpenter.

O  protagonista  chámase  Angelino, 
que é o nome que reciben os habi-
tantes d'Os Ánxeles. Angelino signi-
fica tamén “pequeno anxo”, pero, 
cando vemos o aspecto que ten o 
personaxe, mellor poderiamos cha-
malo “Diablito”. Se, no seu momen-
to, David Vincent, co seu pelo per-
fecto e os seus impresionantes ollos 
azuis, non puido convencer ás auto-
ridades da existencia de alieníxenas 
invasores,  como  van  conseguir  re-
solver o mesmo problema Vinz, An-
gelino e Willy,  tres inadaptados so-

ciais tan feos como mediocres?

A través deste filme de animación, 
centrado principalmente na acción, 
tento abordar temas máis profundos: 
a procura da propia identidade, o lu-
gar que ocupamos cada un na socie-
dade, a amizade e,  por suposto,  o 
amor.  Xoguei con todas estas ideas 
preconcibidas que transmite a cultu-
ra popular, con alusións ao imaxina-
rio  estadounidense  que  se  instalou 
na miña imaxinación de adolescente 
francés.  Desde  loitadores  enmasca-
rados até bandas de latinos e afroa-
mericanos (inspiradas na guerra en-
tre os Bloods e os Crips que conmo-
cionou  o  sur  d'Os  Ánxeles  nos  90), 
mesmo a película Men in Black inspi-
rada en mitos de ufoloxía... Ninguén 
se libra en Mutafukaz. Pero a famo-
sa frase maquiavélica “divide e ven-
cerás”, aos poucos vai deixando lu-
gar ao “xuntos venceremos”. A sal-
vación final chega coa unión das di-
ferentes bandas, sen importar o seu 
grupo social, e todas as cores únense 
en contra do mal, coma os novos an-
xos da garda de Dark Meat City.

O estilo da ilustración, inspirado na 
cultura da Costa Oeste,  ten tingui-
duras esporádicas de películas de se-
rie B e dos anos dourados da ciencia 
ficción estadounidense. Todo iso ou-
tórgalle a Mutafukaz unha atmosfera 
singular e única, ás veces escura, ás 
veces luminosa, a miúdo paranoica e 
sempre divertida e chea dun humor 
pouco convencional.

A ORIXE DO PROXECTO

O universo Mutafukaz nace en Inter-
net  no ano 2000,  cunha web diná-
mica de ilustracións con estes perso-
naxes. A páxina fíxose famosa e, co-
mo reacción ao interese dos visitan-
tes, en 2002 lanzouse a curta Muta-
fukaz: Operation Blackhead, dirixida 
por Renard e Yan Blary. Creada cu-
nha mestura de Flash e 3D moi pun-
teira daquela, recibiu varios premios 
en festivais de animación.
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