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10.000 KM

FICHA TÉCNICA

10.000  km.  España,  2014.  Cor,  98  min.  Xénero:  Drama  romántico  |
Dirección: Carlos  Marques-Marcet |  Guión: Carlos  Marques-Marcet,  Clara
Roquet  |  Produción:  Tono Folguera, Sergi Moreno, Jana Díaz Juhl (Lastor
Media, La Panda) | Fotografía: Dagmar Weaver-Madsen | Montaxe: Juliana
Montañés, Carlos Marques-Marcet | Intérpretes: Natalia Tena (Alex), David
Verdaguer (Sergi)

PREMIOS
a

Festival de Málaga 2014
Mellor  Película,  Dirección,  Actriz,
Guionista Novel, Premio da Crítica
Festival SXSW 2014
Mellor Actor, Mellor Actriz
Premios Goya 2015
Mellor Dirección Novel
Premios Gaudí 2015
Mellor Película de Lingua Non Cata-
lana, Director, Guión, Actor e Actriz
II Premios Días de Cine
Somos Cine, Mellor Actriz

SINOPSE
a

Alex e Sergi son unha feliz parella
que, tras anos de relación, deciden
que queren ter un fillo. Pero a Alex,
que é fotógrafa, ofrécenlle unha re-
sidencia artística dun ano en Esta-
dos  Unidos.  Un  ano  de  relación  a
distancia, dous computadores, dúas
cidades,  Barcelona  e  Os  Ánxeles.
Pode sobrevivir o amor a 10.000 km
de distancia?

NOTAS DO DIRECTOR

Esta é unha historia do noso tempo.
Ou para ser máis exactos, fragmen-
tos dunha historia do noso tempo.
Anacos de vida que retratan o dra-
ma que moita xente da miña xera-
ción vive, viviu ou vivirá. Unha his-
toria que, na era da globalización,
é preciso volver explicar: o amor na
distancia.  Fragmentos  dun  amor
fragmentado.

Cando hai uns anos deixei Barcelona
para trasladarme a Os Ánxeles tiven
que pasar pola dura experiencia de
estar lonxe da xente que quero. No
entanto,  tiven  a  sorte  de  poder
compartir o proceso con amigos que
ou ben pasaran ou estaban a pasar
polo mesmo. Aos poucos, estas his-
torias (as dúbidas e incertezas,  os
problemas  derivados  da  incomuni-
cación, as dificultades xurdidas dos
sacrificios e a desorientación de to-
da unha xeración en plena crise) fo-
ron  asentando  na  miña  cabeza  e
dando forma ade Alex e Sergi.

Para Sergi,  Alex supón o final  dun
longo camiño, un longo camiño con
final feliz. Alex, en cambio, precisa

un compañeiro de viaxe no continuo
navegar da súa vida, unha vida que
nunca se detén. Alex/Ulises repíte-
se que necesita unha Ítaca, pero o
que realmente lle interesa é a via-
xe. Sergi/Penélope espera que Alex
canse de aventuras e queira volver
ao seu reino, sen decatarse de que
o que lle gusta dela é precisamente
o que lles impide envellecer xuntos.

Esta non quere ser unha película de
bos e malos, senón unha radiografía
sobre  como  mesmo  coas  mellores
intencións  podemos  ferir  aos  que
máis queremos. Que podemos facer
co amor aínda vivo dunha relación
que afunde? Como asumir que unha
relación non se sostén só con amor?

Este  filme  tamén  quere  investigar
cómo  a  tecnoloxía  que  permite  a
comunicación  instantánea con cal-
quera parte do mundo implica o na-
cemento dunha nova forma de re-
lacionarse. Por primeira vez as fe-
rramentas básicas do cine, a cáma-
ra e a pantalla (ou webcam e moni-
tor), posibilitan non só unha forma
de retratar o mundo, senón a forma
de comunicarnos entre nós. O cine
instálase entre nós. O fóra de cam-
po e a posta en escena deixan o ei-
do da teoría da imaxe para trans-
formarse en elementos da vida co-
tiá:  que pasa máis aló dos límites
da  pantalla?  Como  me presento  a
min mesmo para que o outro vexa o
que eu quero? O que parecía a fe-
rramenta perfecta  para  a  comuni-
cación revela os seus demos: non é
o  mesmo  estar  diante  de  alguén
que  estar  diante  da  imaxe  de  al-
guén. Aínda hoxe o amor fala co idi-
oma do cheiro e o tacto. En inter-
net,  o  amor  de  Sergi  e  Alex  está
obrigado a manterse en silencio.

Pero a nosa intención é facer esta
reflexión sobre o medio, creando a
sensación de ser testemuñas da vi-
da que se desenvolve tal cal diante
da pantalla. Non queremos explorar
esta  nova  forma  de  relacionarnos
desde premisas intelectuais,  senón
a través de momentos reveladores,
tratando  de  capturar  ese  instante
efémero  que  pode  transportar  ao
público a unha experiencia visceral.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Como planificou a rodaxe e o em-
prego das pantallas?
Tiñamos dous apartamentos en Bar-
celona, en distintos barrios, e mon-
tamos o set nun deles, para empra-
zar o punto de vista: con quen está
o espectador en cada escena, para
sentir a distancia física. No outro,
estaba o actor actuando diante dun
computador;  queriamos  manter  o
directo, o tempo real. Logo cambia-
bamos o set dun piso a outro, res-
pectando a  cronoloxía,  para  así  ir
descubrindo matices dos personaxes
mentres rodabamos. 

Canto durou a filmación?
A filmación durou 20 días, cun orza-
mento total de 350.000 euros. Pa-
gamos a todo o equipo: é a única
forma de manter en pé o cine.

A pesar de ser unha ópera prima,
esta é unha película moi madura.
Eu  traballo  de  montador  e  nunca
esperei  gañar  a  vida  facendo  os
meus propios filmes.  Por favor, que
alguén  me  contrate  de  montador,
que  preciso  o  diñeiro.  Gustaríame
seguir combinando as dúas facetas.
Iso é algo que me dá liberdade para
escoller proxectos.

O  filme  está  protagonizado  por
unha  actriz  británica  que  nunca
traballara  en  castelán  e  por  un
actor catalán de series e teatro.
Co  casting  gústame  moverme  por
intuición. Gústame ver en vídeos de
Youtube a enerxía dos actores. Che-
gar  a  David  foi  pura  casualidade:
rodei  unha  curta  con  el  e  para
10.000  km tiña  claro  que volvería
chamalo. Para a actriz pensara nou-
tra, pero houbo un problema de da-
tas e a seis semanas da rodaxe que-
damos sen ninguén. Unha das  pro-
dutoras leu nunha revista que Nata-
lia Tena de Xogo de tronos era me-
dio española. Tiña o look e a ener-
xía  que necesitabamos.  Contratala
tamén foi  cuestión de sorte e ca-
sualidade.  Fomos  a  Londres  para
que David a coñecese porque tiña
claro que se non había química, non
ía funcionar. Aos 5 minutos xa eran
os mellores amigos.

Mércores 25: LEVIATÁN · Dir. Andrey Zvyagintsev  | Tras Semana Santa, regresa o CGAI á Filmoteca dos luns


