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SINOPSE
a

A Costa da Morte foi considerada o
fin do mundo durante o Imperio Ro-
mano. O seu dramático nome pro-
vén dos  numerosos  naufraxios  que
sucederon ao longo da historia nes-
ta área feita de rochas, brétemas e
temporais.  Atravesamos  esta  terra
observando as persoas que a habi-
tan: pescadores, mariscadores, ma-
deireiros...  Somos  testemuñas  do
traballo que realizan, co que man-
teñen á vez unha relación íntima e
unha batalla antagónica coa inmen-
sidade do territorio. O vento, a pe-
dra, o mar, o lume, son personaxes
neste filme, e a través deles ache-
gámonos  ao  misterio  que  supón  a
paisaxe, entendida como unha uni-
dade co home, a historia e o mito.

NOTAS DO DIRECTOR

A Costa da Morte foi para min un lu-
gar mítico antes que real, que foi
tomando  forma  devagar  a  través
das palabras que me ían chegando
sobre ela. O que máis me inquieta-
ba deste  lugar  extremo era  a  súa
vinculación  coa  idea  de  fin  e  de
morte. O seu historial de naufraxios
dáballe unha aura perigosa e enig-
mática. 
No filme quixen transmitir o relato
oral  dos  seus  habitantes,  onde  se
funden a historia e a lenda, coma
un eco mítico que reverbera no es-
pazo.  As  súas  voces  permítennos
descubrir novos estratos da paisaxe,
construír  o  imaxinario  colectivo
asociado  ao  territorio  e  situarnos
nun espazo atemporal. 
A través dunha dobre distancia per-
ceptiva  con  respecto  á  figura  hu-
mana (afastada na imaxe, próxima
no son) buscaba poñer en relación a
inmensidade do espazo natural coa

natural coa experiencia íntima das
persoas. E deste xeito, desde a con-
templación profunda da imaxe, po-
dérmonos diluír no todo, expandír-
monos, desaparecermos na paisaxe
da Costa da Morte.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Galicia é unha zona moi castigada;
no  verán  incendios,  no  inverno
fortes marusías e esa zona litográ-
fica dá lugar a moitos mitos.
Expomos un percorrido pola rexión
case desde o alto.  Está construída
completamente a  partir  de  planos
abertos  paisaxísticos,  é  unha  pelí-
cula  contemplativa.  Pero  a  partir
dos  relatos  dos  habitantes  queria-
mos profundar  nos  mitos  e  lendas
que gravitan sobre este espazo, re-
latos  que  van  dando  forma  á  súa
identidade. Hai na zona moitos mi-
tos de orixe celta que rodean ás ro-
cas e que asocian certos poderes ás
pedras: hai rocas que teñen pode-
res curativos pero, sobre todo, es-
tán ligadas á fertilidade.  Interesá-
bame  ir  engadindo  esas  capas  de
significado sobre a paisaxe. 

A que retos tivo que enfrontarse á
hora de gravar?
Centrámonos  na  experiencia  física
do traballo na contorna natural.  A
pesar de que a imaxe é moi aberta
e a figura humana está afastada, no
son  expomos  unha  nova  distancia
perceptiva. Deste xeito escoitamos
próximos os sons das persoas: a súa
respiración,  o  seu  esforzo  ao  tra-
ballar... Transpórtanos a unha expe-
riencia  íntima  e  física  que  choca
coa idea de inmensidade e contem-
plación que suxire a imaxe. Un dos
retos era tratar de reflectir a gran
diversidade  de  traballos  tradicio-
nais que se realizan na contorna na-
tural e así podemos ver mariscado-
ras, percebeiros, pescadores, leña-
dores... É unha película coral.

Estivo un ano afastado do proxec-
to antes de terminar a montaxe.
Era preciso un respiro para ver o
material con perspectiva?
Durante  a  rodaxe  eramos  só  dúas
persoas:  Carla  Andrade,  fotógrafa
artística  moi  interesada  tamén  na
idea de paisaxe, e eu. Estivemos ao

redor de catro meses gravando pola
zona  e  compaxinabamos  a  rodaxe
coa montaxe, para ir vendo as ne-
cesidades da película. Foron meses
moi intensos que terminaron por es-
gotarme. Abordo a montaxe de ma-
neira bastante solitaria e hai veces
que necesitas tomar de novo certa
distancia co material, para aproxi-
marme a el desde unha nova pers-
pectiva. É o que fixen aquí. Durante
2012 estiven a realizar outros pro-
xectos e residencias artísticas en Is-
landia, Suecia e Irlanda, e a come-
zos  de 2013 volvín  e  deille  forma
definitiva á película.

A cámara  mostra  a  amplitude da
natureza e  a  pequenez do home
que cre dominala. É unha loita ou
un intento de convivencia?
A película  iníciase  cunha  frase  de
Castelao:  "Nun entrar  do home na
paisaxe e da paisaxe no home, cre-
ouse a vida eterna de Galicia". Esta
frase,  talvez  demasiado  optimista
(reflicte máis ben un devezo, por-
que  non  creo  que  se  poida  falar
nunca de vida eterna), é unha cita
que  sintetiza  unha  das  propostas
conceptuais do filme: a identifica-
ción entre home e paisaxe, a unión
entre  ambos.  Reflexiono  sobre  a
idea de distancia e inmensidade nos
meus traballos  desde hai  tempo e
varias ideas son suxeridas pero des-
tacaría principalmente a idea de di-
solución do home na contorna, non
tanto unha loita como unha integra-
ción. Cando hai loita corpo a corpo,
como se ve nas escenas cos perce-
beiros e as ondas, é unha loita or-
gánica..

Que perigos se amosan na fita?
O vento do nordés é o máis frío e
violento,  os  temporais,  a néboa...
Queriamos  reflectir  o  misterio,  a
beleza e o perigo deste lugar e as
súas atmosferas.  O dramatismo do
mar, os numerosos naufraxios nesta
zona.  Queriamos  que  os  diálogos
que escoitamos dos seus habitantes
fosen dando pinceladas sobre algun-
has  destas  historias:  relatos  sobre
naufraxios  históricos  pero  tamén
sobre  os  sufridos en carne propia.
Todos  aquí  teñen unha historia  de
naufraxio que lles toca de preto.
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