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La felicidad de los perros. España, 2018.  B/N,  79  min.  Drama |  Dirección: David Hernández | Guión: David 
Hernández, Toni Bascoy |  Fotografía: Neira |  Música: Iván Blanco |  Intérpretes: Fran Paredes (César), Deborah 
Vukusic (Sara), Santi Prego, Isabel Naveira | Produción: Adarme Visual

SINOPSE
a

César  é  un home de 40  anos.  Está 
casado con Sara e teñen unha filla 
de dous anos. Xa hai tempo que Sara 
é  quen  mantén  economicamente  a 
familia co seu soldo de perruqueira e 
trata de apoiar a César para sacalo 
da súa rutineira vida. Pero algo su-
cede no interior de César e que fai 
cambiar o rumbo da súa vida.

CRÍTICA DE CINEUROPA

Na sección competitiva Rellumes do 
56º Festival Internacional de Cinema 
de Xixón estreouse  A felicidade dos 
cans, ópera prima do até a data di-
rector de fotografía e realizador de 
curtametraxes  David  Hernández  e 
protagonizada por Fran Paredes, se-
cundado por Deborah Vukusic, Santi 
Prego e Isabel Naveira. Con guión do 
propio cineasta galego, escrito xunto 
a Toni Bascoy, trátase dun filme ab-
solutamente independente, que non 
contou con ningún tipo de apoio ins-
titucional/televisivo  ou  subvención. 
A necesidade  de  autofinanciamento 
e  subsistencia  prolongou  a  rodaxe 
-realizada de forma cronolóxica- du-
rante tres anos, debido ás filmacións 
levadas a cabo unicamente durante 
as fins de semana e co proceso de 
montaxe simultánea, o cal, ás veces, 
facilitou o control do material obti-
do, corrixindo erros sobre a marcha, 
aínda que, segundo declarou o pro-
pio  Hernández,  espera  contar  con 
máis medios en futuros proxectos ci-
nematográficos.

O  filme  ábrese  cunhas  imaxes  que 
aluden  directamente  ao  seu  título: 
un can goza correndo por unha pra-
ia, xogando coas ondas e recollendo 
un  pau  que  alguén  lle  lanza conti-
nuamente.  É  a  plasmación do gozo 
natural  e  simple,  da  liberdade  sen 
ataduras. En cambio, o protagonista 
da película, César, está amarrado a 
unha vida que o escraviza: unha fa-
milia,  o  desemprego e  a  sociedade 
que non  lle permite avanzar, progre-

sar e realizarse. Por iso, un día de-
cide fuxir....

Aí empeza a odisea, fotografada en 
branco e negro por Neira, dun home 
sen futuro, que se aferra a un pasa-
do irrecuperable e escapa dun pre-
sente que non o estimula. A súa in-
mersión cara á desesperación e de-
saparición será paseniña, con para-
das na cidade de Zamora e a capital 
española,  onde  atopará  a  persoas 
en situacións similares á súa. Entre 
medias, ouviremos de fondo os ou-
veos doutro can, tamén atado como 
César,  que devece por correr libre 
nunha  praia,  como o  que  aparece 
ao principio do filme.

A felicidade dos cans  -que ía titu-
larse inicialmente A néboa (o espec-
tador comprobará por que)-, cunha 
montaxe que salienta os seus pro-
longados cortes  a  negro,  consegue 
transmitir  a  desazón,  a  crise  de 
identidade  e  o  sen  rumbo  do  seu 
protagonista. Certamente, seguindo 
o ronsel de cineastas aos que Her-
nández admira, como Ozu, Dreyer e 
Bresson,  optouse  pola  sobriedade 
narrativa e a contención formal que 
plasman este mundo desesperanza-
do, grisáceo e carente de oportuni-
dades,  que acaba anulando ao ser 
humano.

 CRÍTICA DE MUTACIONES

A felicidade dos cans, ópera prima 
de David Hernández tras cinco cur-
tas  e  unha dilatada carreira  como 
director  de  fotografía,  fálanos  da 
historia dun home á procura de si 
mesmo. Desde este prisma, o filme 
alcanza a súa verdadeira dimensión 
deixando de lado un posible retrato 
da mendicidade. Na  fita destaca o 
papel que realiza o seu actor pro-
tagonista,  Fran Paredes,  tras  unha 
dilatada carreira en teatro e tele-
visión. E faino acertadamente, ex-
teriorizando os sentimentos do per-
sonaxe sen grandes espaventos, con 
pequenos xestos e contención.

Coa  estrutura  dunha  road  movie  e 
unha posta en escena sobria, sen de-
masiados alardes técnicos, a película 
non busca a compracente mirada do 
politicamente  correcto.  Dentro  do 
marco  da  España  post-crise  econó-
mica, fainos seguir ao personaxe sen 
xulgalo  polos  actos  que  está  a  co-
meter ao abandonar  á  súa familia. 
Non nos alecciona, amosando múlti-
ples caras que o humanizan. 

 CRÍTICA DE INSERTOS CINE

A fita de David Hernández, debutan-
te  na  dirección  de  longametraxes, 
constrúese como unha sorte de road 
movie  da  precariedade.  Rodada  en 
austero branco e negro e ambienta-
da nun conxunto de non lugares, que 
serven para retratar o estado emo-
cional do protagonista,  A felicidade 
dos cans expón a viaxe de César de 
Galicia a Madrid, na procura dunha 
oportunidade de traballo, ou iso dise 
a  si  mesmo.  A decisión  enténdese 
máis como un acto de desesperación 
ante as súas circunstancias que co-
mo un intento realista de cambiar a 
súa  situación  económica,  o  que 
achega a proposta a Eyes Wide Shut, 
unha cinta coa que en primeira ins-
tancia  poderíase  pensar  que  non 
presenta  ningunha  similitude.  Con 
todo, do mesmo xeito que o perso-
naxe de Bill, ao que daba vida Tom 
Cruise, César confía a súa sorte ao 
que Freud definiu como pulsión de 
morte,  que aos poucos o introduce 
nun universo cada vez máis turbio, 
sobre o que non ten control  e que 
ameaza con pór en risco a súa vida, 
até o punto de que acaba na indi-
xencia,  compartindo  unha  casa 
abandonada cun personaxe atormen-
tado e imprevisible. Cunha soberbia 
capacidade  para  a  observación  da 
condición  humana,  especialmente 
nos seus momentos máis miserables, 
David Hernández transcende o xuízo 
fácil e entrega un exercicio de em-
patía cara á cara escura da alma.
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