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Sinopse Mentres un estraño personaxe cruza as rúas da cidade ao volante dun 
taxi, no bar dun luxoso hotel está Alex, unha muller que goza dun último grolo, 
inconsciente do alude de acontecementos que a agardan nas seguintes 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.

Galardóns Mestre Mateo 2018 (13 galardóns), Sitges 2017 (Mellor director emerxente), 
BAFICI 2017 (Vangarda e Xénero), Split 2017 (Mellor filme).
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Antes de Dhogs fixeras xa algunha curta. Cando che pasou pola cabeza este 
salto á longametraxe? Supoño que daquela o obxectivo era rematar facendo un 
filme. Eu entón vía máis longas ca curtas e supoño que o obxectivo final era facer 
unha peli. Facía curtas para experimentar, para ver como funcionaba a narrati-
va, para probar as miñas cousas. Non escribía guións, eran só storyboards, pero 
creo que na miña cabeza estaba o desexo de facer unha longametraxe… estraña. 
Estraña non, porque para min é normal, pero sei que é estraña. Tiña ganas de 
xogar sen os límites das regras do cine; quería deixarme levar polo que me saía 
de dentro e sen ningunha pretensión. Quería facela en Meira, cos meus amigos 
e con 20 000 € que tiñamos aforrados. Mais isto de facer un filme foi crecendo 
aos poucos e a nosa parte perfeccionista foinos levando cara a algo máis potente.

Dis que non escribías guións, que facías storyboards? Si, rollo cómic. As miñas 
curtas eran cómics, eran storyboards. Eu debuxaba nas clases cando estaba na uni-
versidade porque non me apetecía estudar álxebra; debuxaba alí as miñas curtas. 

E isto tamén o fixeches con Dhogs? Non, nunca houbo debuxos. Habíaos a nivel 
atmosférico, para recrear no guión e para que o equipo e os actores soubesen, pa-
ralelamente, por onde ían os personaxes. A escuridade, a sucidade… Pero foi todo 
o contrario, porque comezamos a rodearnos dun equipo que xa tiña idea de como 
funcionaba unha rodaxe —nós non tiñamos nin idea, o que gravaramos era aquí 
en Meira e á nosa maneira— e Dhogs fíxose ben, nada que ver co que fixeramos 
antes. O primeiro que fixemos foi chamar a Pixel Films e, unha vez que entraron 
Sara Horta e Jairo Iglesias, cambiounos a forma de ver as cousas, pero sen perder 
esa visión do cinema que eu teño.

Agás os personaxes de Carlos Blanco e Enrique Lojo, o resto parece que case 
contan as palabras ao falar. Confío bastante nas imaxes, nas accións, no facer 
cousas sen ter que dicir nada e nesas personaxes que transmiten coa mirada, ne-
sas atmosferas creadas polas accións, os sons… Confío máis nisto ca no diálogo, 
entre outras cousas porque non sei escribir diálogos. Escribo o mínimo posible e 
despois que me axuden o resto [ri]. No caso de Lojo foi así, eu queríao falando 
pero non me saía o diálogo; deixeillo a el e saíu perfecto. Pero, ás veces, precisaba 
que os personaxes falasen, como no caso de Carlos Blanco, que precisaba que lle 
dixese ao espectador que está casado, que ten un fillo, que o controlan, etc.

Se por ti fose, respetarías aquela norma da escrita de guións: «se o personaxe 
pode facelo, é mellor que dicilo». Entendo que é moi difícil que o espectador se 
enganche sen oír nin unha soa palabra, pero en Dhogs tiña medo a meter diálogo. 
Sempre pensaba máis na acción e en transmitir máis coa imaxe que co diálogo. 

Mais non lle tiveches medo a escribir o guión ti só? Ía escribindo as miñas para-
noias, intentando estruturalo ben, pero sempre lles mandaba aos meus colegas as 
cousas, para recibir un feedback. Mandáballes secuencias, capítulos, e eles devol-
víanme comentarios que me ían aclarando as cousas. Ese feedback paréceme moi 
interesante; pero sempre tendo eu antes a idea, a atmosfera clara.

Imaxino que foron moitas as cousas que quedaron fóra, ou as que non estaban 
pero entraron no filme. Pois cousas que non estaban… Entrou o que falamos 
do texto de Lojo, a visceralidade do papel de Morris, pero si que tiña algo na 
cabeza: un home machaca carne enriba dun escenario… Tiña medo a poñer isto 
no guión, pero despois, falando con Morris, fómolo aclarando. E desapareceu 
algunha secuencia que eu pensaba que podía funcionar pero que vimos que non 
era necesaria. Apareceron, sobre todo, xogos de montaxe, cousas que imaxinas na 
cabeza dunha forma e na peli cambian un chisco.

Tes a sensación de ter feito algo diferente no cinema en Galicia? Comparado 
co que eu teño visto, si. Eu quería facer algo que enganchase como espectador. 
Non é que non me guste o cinema galego, senón que quería ver algo así, estraño, 
no cinema en Galicia.

Tralo filme semella agocharse unha mensaxe política, unha chamada a erguer-
se da butaca. Non eramos conscientes cando comezabamos de que era unha crí-
tica que se podía meter tanto debaixo da pel do espectador, que o podía sinalar, 
digamos. Unha vez que rematamos todo, xa no bafici, alguén nos preguntou por 
esa crítica que hai no filme, cara á pasividade do espectador, ou esas escenas duras 
que poden facer dano. Antes estabamos tan metidos en sacar adiante o proxecto 
que non eramos conscientes sobre o que podería xerar no espectador. E pasa que 
hai xente que ten que tapar os ollos ou que marcha porque non atopa unha na-
rrativa clásica… 

Queriades soar en galego alá por onde fósedes. Iso era algo que tiñades claro 
desde que comezáchedes. Si. Aquí onde vivimos, en Meira, non se nos ocorre 
falar en castelán entre nós por nada. Si que pensamos que, se chegabamos a un 
festival iamos ter que dobrar o filme. De feito, no orzamento tiñamos xa unha 
partida para isto, pero non fixo falla. Por alí por onde pasou, proxectouse en gale-
go, e nós moi orgullosos diso.

Entrevista de Brais Romero Suárez a Andrés Goteira publicada o 17/5/2018 en A Cuarta Parede.
Texto completo en: http://www.acuartaparede.com/procesos-27-andres-goteira/.


