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Un día aparece no  ceo un planeta 
misteriosamente  idéntico  ao  noso 
(provisionalmente chamado Terra 2). 
Para  Rhoda,  unha  brillante 
estudante de astrofísica do MIT, ese 
estraño  e  inquietante  planeta,  así 
como  a  realidade  paralela  que  os 
científicos  afirman  que  brinda, 
constitúe  a  súa  última  esperanza 
para  reparar  unha  terrible  traxedia 
da que é responsable.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

No filme mestura a traxedia co 
xénero fantástico.
Para min a parte de ciencia ficción é 
só o contexto no que se desenvolve 
a historia que quero contar. A parte 
dramática é o corazón da historia, a 
parte fantástica só é metafórica: se 
desaparecese da película, a historia 
de  redención  seguiría  resultando 
interesante.

Cando e por que decide cambiar 
o documental pola ficción?
A min encántanme os documentais. 
Gústanme  as  historias  persoais  e 
aprender do que nos fai humanos. O 
que me atraeu da ciencia ficción é o 
que me permitía  facer ese xénero, 
achegarme aínda máis ás sensacións 
e condicións humanas. 

Curiosamente,  rodou  o  filme 
cun estilo case documental.
Busquei ese aspecto documental ao 
traballar coa cámara en man, zooms 
e unha fotografía realista. O cerebro 
recíbeo como que é máis real cando 
estás a ver a película. Esa é a clave.

Porque  ao  rodarmos  dese  xeito, 
ademais de certo aspecto poético na 
imaxe, conseguimos crear un efecto 
de realidade que fai que ao saír do 
cine case queiras mirar ao ceo a ver 
se hai realmente un novo planeta.
Tamén  era  moi  interesante  xogar 
coa luz no cuarto de Rhoda dándolle 
cores  frías,  e  ao  seu  vestiario.  Ela 
empeza moi vívida, pero despois do 
accidente, os planos son moito máis 
pechados, máis grises e tristes, pero 
aos  poucos  ímolos  quecendo  e 
ampliando,  segundo  os  personaxes 
avanzan no seu percorrido. 
a

Nótanse  moito  as  pegadas  da 
montaxe. Estaba todo planeado 
ou o filme foi tomando forma na 
posprodución?
Está  claro  que  a  montaxe  foi  moi 
importante. De feito, eu veño dese 
eido.  Tes  que  pensar  que  un  fai 
unha  película  tres  veces:  cando  a 
escribe,  cando  a  filma  e  cando  a 
edita.  Son  como  tres  esculturas 
diferentes  que  se  acaban  fundindo 
nunha final onde o teu labor como 
director  é  tratar  de  que  sexa  a 
mellor posible. 
a

Como  é  a  súa  relación  coa 
protagonista, Brit Marling?
Os  dous  somos  amigos  desde  a 
universidade, e xa sabía o poder que 
ela tiña como actriz. Para este filme 
era moi importante a confianza que 
nos tiñamos, pois escribimos o guión 
xuntos. A partir de aí, eu púxenme 
no rol de director e ela no de actriz. 
Fóra do set a nosa relación era moi 
diferente, pero estando no traballo a 
confianza axudábanos a sermos moi 
profesionais e falar con sinceridade. 
a

O seu filme podería parecer un 
episodio da serie Fringe.
Dinmo sen parar! A verdade é que 
nunca vin esa serie, pero tamén me 
din  que  se  parece  a  Melancolía,  a 
nova película de Lars Von Trier.

A min todo isto faime pensar que hai 
certa preocupación respecto diso no 
aire, o inconsciente colectivo púxose 
de súpeto a crear mundos paralelos 
e planetas que se achegan. Sei que 
soa  raro,  pero  parece  que  moitos 
artistas  están  a  mirar  cara  arriba 
para  plantexarse  cousas,  como 
tamén  pasa  no  último  filme  de 
Terrence  Malick.  Pero  a  idea  dos 
doppelgangers existe desde sempre.
a

Cánsalle que o metan dentro do 
fenómeno de Sundance?
Non lle dou moitas voltas. O que me 
importa é que Another Earth é o tipo 
de película que me gusta ver, sexa 
ou non cinema indie, que tampouco 
teño moi claro que é. Se falamos de 
orzamentos, sen dúbida é un filme 
independente.  A  min  gústanme  as 
películas onde os personaxes non se 
definen pola súa polaridade, nin son 
bos nin malos, nin se decantan por 
un  tipo  de  accións  ou  por  outras. 
Gústame  que  as  decisións  que 
tomen  sexan  complexas,  porque 
creo que iso os achega máis á vida 
real. É o cine indie máis real que o 
de Hollywood? Probablemente si.
a

O  seu  filme  expón  preguntas 
pero non parece dar respostas.
Por suposto, as respostas están na 
miña  cabeza!  Tiña  claro  desde  o 
comezo que o filme debía acabar aí, 
nese  punto  onde  as  respostas  xa 
non  fan  tanta  falta.  Podería  facer 
unha película media hora máis longa 
e así  explicar que significa esoutro 
planeta, pero non era preciso. O que 
me  interesaba  era  chegar  a  ese 
punto de emoción que se acada ao 
final da historia, o resto non é tan 
importante. De aí ese corte en negro 
ao peche, ese é o final da película, o 
que ela precisaba. O resto, que cada 
espectador  o  decida  por  separado, 
que  cada  un  especule  sobre  que 
demos pasará a partir de aí.
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