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CABALO DIÑEIRO
Título orixinal Cavalo dinheiro Dirección e guión Pedro Costa Ano 2014
Duración 105 min. Reparto Ventura, Vitalina Tavares Varela, Tito Furtado, Benvindo 
Tavares, António Santos, Alberto “Lento” Barros, Pedro Tavares, Isabel Cardoso, António 
Semedo, Luiz Mendonça, Arlindo Pina Montaxe João Dias Son Olivier Blanc, Vasco 
Pedroso, Hugo Leitão, Éve Correa-Guedes, Branko Neskov Música Os Tubarões
Fotografía Leonardo Simões, Pedro Costa Produtora OPTEC, Sociedade Óptica 
Técnica (Portugal) Distribuidora Numax Distribución  Sinopse Nos longos e 
silenciosos corredores dun hospital, avanza a figura trémula de Ventura, posuído por 
un soño febril. Lembra o seu Cabo Verde natal, que abandonou na súa xuventude para 
se gañar a vida en Lisboa, onde, ao igual ca os seus, viviu sempre desprazado. Vitalina, 
que viaxou a Portugal para asistir ao funeral do seu esposo, recórdalle a Ventura unha 
pelexa adolescente na que este acoitelou a outro home. Na mente de Ventura ábrese 
un pasadizo secreto entre a Lisboa actual e o 25 de abril de 1974. Mentres a revolución 
roxe nas rúas, a xente busca a Ventura, perdido no bosque Premios Locarno 2014 
(mellor dirección), Atenas 2014 (mellor filme), Mar del Plata 2014 (mención especial), 
IBAFF 2015 (mellor filme), Cine PE Festival do Audiovisual de Brasil 2015 (mellor 
dirección, guión e fotografía), Munich 2015 (mellor filme estranxeiro), Filmadrid 2015 
(Premio especial da Competición Internacional).

Filme subtitulado ao galego por NUMAX grazas á colaboración da Secretaría Xeral de Política 
Lingüística da Xunta de Galicia.

MAIO 2017
Martes 2 Numax presenta...
Joaquim Jordà, 1979
Martes 16 A rapaza descoñecida | La fille inconnue
Jean-Pierre e Luc Dardenne, 2016
Martes 23 O outro lado da esperanza | Toivon tuolla puolen
Aki Kaurismäki, 2017

TODAS AS SESIÓNS EN VOSE, ÁS 20:30 h NO TEATRO PRINCIPAL DE PONTEVEDRA 



Cavalo dinheiro remite a Jacques Tourneur, ao cinema clásico de terror de pouco 
presuposto, onde suxerir é máis importante que mostrar. Neste intre da nosa his-
toria, da miña, da miña con Ventura, da de Ventura, imaxinei que debiamos avanzar 
un pouco cara a unha certa fantasía, cara a un aquel de irrealismo. Estamos nese limiar 
contemporáneo onde a morte é moito máis visible. Por tanto, trátase dun filme de te-
rror, coma os de Tourneur, en todos os aspectos. Sabiamos que iamos facer o filme con 
moi poucos cartos. E aí o cinema de terror é ben xeneroso, é un xénero de pouco presu-
posto. Sabiamos que iamos traballar con luz e sombra, máis sombra ca luz, se cadra. A 
luz estaría nos ollos, todos os ollos están moi iluminados, prendidos, moi expectantes, 
perdidos. Mais tamén a mercé. Hai unha anunciación que non se vai producir, pero 
que agardamos. Sobre todo Ventura, que leva agardando vinte, trinta anos, e máis, sé-
culos e séculos. Para fabricar esta espera de séculos, de anos, ou a fas con 100 millóns 
de dólares, coma O amencer do planeta dos simios, ou con cero, coma min. Preferín non 
facer coproducións, non depender dunhas cervexas ás catro da mañá no Casino Palm 
Beach de Cannes. (...) Na orixe había un músico, Gil Scott-Heron, co que falei dúas ou 
tres veces. Era un músico norteamericano, poeta, escritor, activista, que coñecín por-
que viu Juventude em marcha en Nova York e gustoulle moito. Probablemente, viuse 
coma nun espello con Ventura. Eran moi semellantes fisicamente. Ventura é claramen-
te o destrozado dos seus poemas, das súas novelas, da súa música, o common man, o poor 
soul. Pensaba que podiamos colaborar. Gústame a súa música, hai unha proposta po-
lítica nesa vía. Traballamos un pouco, el morreu, e eu pasei a outra cousa. Finalmente, 
a música que se oe no filme é música de epopea, colectiva, contén elementos poéticos, 
políticos, interesantes para min, que se refiren a unha tradición que me é moi querida, 
un cinema que agora existe pouco, que non ten forza, que está a morrer. Un cinema no 
que existía a fantasía, un cinema de resistencia, coma nos poetas do cine que tanto me 
gustan: Buñuel, Vertov, Godard, Straub..., cineastas cun delirio moi irrealista e que ao 
tempo conseguen transcendelo. Buñuel paréceme cada vez máis impresionante. Cada 
segundo a nosa realidade é máis buñueliana, infelizmente.

Cavalo dinheiro semella partir dalgúns incidentes violentos que tiveron lugar o 11 
de marzo de 1975 no Jardim da Estrela de Lisboa. Teño case os mesmos anos ca Ven-
tura e estabamos case no mesmo lugar cando tivo lugar a revolución no meu país. Fun 
moi afortunado de poder vivila cando era novo. Estaba descubrindo moitas cousas, 
música e política e filmes e mulleres, todo ao tempo, e eu era feliz e anarquista, berraba 
nas rúas e ocupaba fábricas. Tardei trinta anos en descubrir que Ventura se atopaba 
no mesmo lugar, ao mesmo tempo, chorando, atemorizado polo que eu facía, polo 
que os soldados trataban de facer. Todo isto é interesante. Eu cantaba as proclamas 
habituais e portaba pancartas revolucionarias mentres el se ocultaba tralos arbustos 
cos seus camaradas, os inmigrantes negros, que comezaran a chegar en 1968 de todas 
as ex-colonias portuguesas. Despois, coa nosa amizade, de máis de vinte anos, comezou 
a contarme historias sobre todo isto, que el chama prisión. Todo o que podo dicir está 

no filme. Foi un filme moi difícil de facer, devastador. Fíxonos tremer. (...) Ventura vive 
a diario nun filme de John Ford, trátase case da mesma clase de mundo, o mesmo tipo 
de persoas. Dúas caras, heroe e vagabundo. É máis ben howksiano, Ford non adoita ter 
personaxes de dúas caras, salvo en Centauros do deserto ou Paixón dos fortes. Ventura é 
exactamente así. Un mozo de Fontainhas ao ver Juventude em marcha dixo: “Ventura, 
neste bairro es un anaco de merda e cando te vemos no filme es todos nós”. Realmente 
dixo iso, cada verba.

Á parte de Ventura, a outra personaxe máis significativa é Vitalina, a quen non 
viramos antes e que ten unha presenza en pantalla igualmente notable. É parente 
de Ventura, curmá dunha curmá, e atopeina en Fontainhas. É moi especial. Cando a 
coñecín díxome: “ven, vouche mostrar algo”. Ensinoume os seus papeis, tíñaos amorea-
dos. Para os inmigrantes os papeis son fundamentais, pasan horas, días e meses facendo 
colas interminables para os conseguir. No filme ela le os documentos reais.

De considerarmos Cavalo dinheiro coma un filme de hospitais, poderiamos pen-
sar en Bedlam, de Mark Robson, coma unha influencia? Probablemente si. Sobre 
todo se imos ao concreto. Pero máis alá do argumento, hai algo nos ollos e nos rostros 
que remite a A sétima vítima, de Robson, algo realmente estraño. Tamén están presen-
tes as historietas de Blake and Mortimer, Fritz Lang... e os meus adorados rusos, son 
moi bos, non os esquezan. Barnet, Vertov e Eisenstein.

Fálame do título. Queres que che fale do cabalo ou do diñeiro? Tes dúas opcións. 
Gustaríame falar de diñeiro. Gústame o título en inglés [Horse Money]. Coido que 
é unha boa combinación. Sobre que outra cousa podemos interrogarnos? Cabalo e 
diñeiro. Velocidade, poder, nervio, alento. Penso que é bo ter un filme coa palabra 
“diñeiro” no título. A Scorsese permíteselle facelo pero a min non. Temos que titular 
os nosos filmes “Doce flor” ou cousas así. Este era o título que quería para o meu filme, 
probablemente ten varios significados, a min remíteme á xente inmigrante, aventurei-
ra, que arrisca algo e ten esas palabras na súa mente, conseguir diñeiro, gañar diñeiro. 
Non se trata dunha competición, senón de soño, ambición, pesadelo. Gústame a súa 
simplicidade, a concreción en dúas palabras. En canto ao diñeiro, o filme valeu cen mil 
euros. En Portugal non temos cartos e o cine é o menor dos nosos problemas, penso. 
O filme é o mellor xeito que temos para falar hoxe. Non é un filme sobre o pasado ou 
o futuro, só hai presente. 

Tirado do pressbook de Numax.
Dispoñible en https://numax.org/storage/resources/films/attachment/740243ba-pressbook.pdf


