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SINOPSE DE JET LAG
a

Diego traballa na quenda de noite 
dunha gasolineira illada, na frontei-
ra entre Galicia e Portugal. O seu 
labor é solitario, silencioso, monó-
tono, insomne. Unha noite, a apari-
ción de dous visitantes inesperados 
altera a rutina deste lugar.

SINOPSE DE NO NOVO CÉIO

A paisaxe de Estocolmo, vista desde 
todas  as  súas  caras,  vai  mutando 
fronte aos nosos ollos ao redor dun 
punto de ancoraxe inmutable, a lúa 
na terra que é o Ericsson Globe. 

NOTAS DO DIRECTOR (JET LAG)

Gústame pensar que Jet Lag é, dal-
gún xeito,  a crónica do filme que 
non puido, nin quixo ser. A súa ro-
daxe  noctámbula,  trasnoitadora, 
presumibelmente rutineira, derivou 
porén cara ao azaroso e o acciden-
tado, inducindo unha toma continua 
de  decisións  intuitivas,  incertas, 
precipitadas  polo  fortuíto,  condi-
cionadas  polo  extrínseco,  suxeitas 
permanentemente á anomalía. Nes-
te reino de incerteza, a nosa única 
certeza  era  a  de  que  o  proxecto 
que  tiñamos  planeado,  a  película 
que  tiñamos  imaxinado,  xa  non 
existiría endexamais. Ao admitir es-
ta imposibilidade, ao aceptar a no-
sa  falta  de  control,  ao  entregár-
monos á nosa propia fortuna, o noso 
filme  rematou  por  revelar  o  con-
vencemento do imprevisíbel, a evi-
dencia do aleatorio, a vitoria do es-
pontáneo.

Jet Lag expón, nos seus diversos es-
tratos,  o  esbozo  dun  retrato,  os 
fragmentos dun diario, o relato du-
nha  espera.  Mais,  ante  todo,  este 
filme desvela unha convivencia: da 
observación  pasiva  á  implicación 
activa; da ausencia  á coexistencia;

do ti ao nós. Quen filma e quen é 
filmado aproxímanse ata finalmente 
identificarse, aliarse, unirse. 

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Mestura  imaxes  reais  con  outras 
que  parecen  ficcionalizadas.  Co-
mo foi a rodaxe de Jet Lag? 
É interesante que pense que houbo 
escenas ficcionalizadas, pois asegú-
rolle que non foi tal. Desexabamos 
facer un retrato da soidade, o silen-
cio e a escuridade, un filme sobre a 
relación  entre  o  protagonista  e  a 
noite,  pero  aconteceu  un  suceso 
imprevisto  en  medio  da  semana, 
alterando a proposta inicial. A rea-
lidade  deunos  unha  lección,  tive-
mos que aceptar que a película es-
capaba  ao  noso  control.  É  curioso 
que haxa xente que interprete o su-
ceso  como  ficticio;  supoño  que  o 
filme ten diferentes lecturas, agrá-
dame que pensen que non é real.

Concéntrase no antes, no despois 
e no fóra de campo. Por que esas 
escollas estruturais?
A película tiña unha estrutura moi 
sinxela, baseada no número de noi-
tes na gasolineira. Só tiñamos sete 
noites  para  rodar,  oito  horas  cada 
noite, pois os turnos dos traballado-
res mudan cada semana. Pero o im-
previsto  foi  tan  rechamante  que 
“cortou” o filme en dous. O fóra de 
campo está relacionado cos concep-
tos de visible e invisible, sinónimos 
de noite e escuridade na 1ª meta-
de, de ameaza e inquietude na 2ª.

A gasolineira é tan importante co-
ma Diego. Que lle interesaba dela?
Cando discutía do proxecto coa pro-
dutora,  tiñamos  na  cabeza  moitos 
cadros  de Edward Hopper.  Queria-
mos atopar un lugar con esa atmos-
fera e estética, de presenza forte, 
e que ao tempo fose un “non lugar”

Atopamos esta gasolineira na fron-
teira  entre  Galicia  e  Portugal,  e 
converteuse  nun  dos  protagonistas 
do filme, canda a Diego e a noite. 

Hai  unha  presenza  perturbadora, 
pero  non  desprovista  de  humor. 
Por que esa mestura de xéneros?
O  humor  sempre  estivo  presente 
nos meus filmes, dun xeito ou ou-
tro. Interésanme moito os directo-
res  que  cuestionan  os  códigos  do 
documental,  estímulame ese enfo-
que. Para Jet Lag, mesturamos un 
traballo observativo con elementos 
do thriller, a comedia (ou parodia), 
e se cadra máis xéneros tamén.

Hai poucos diálogos, pero présta-
lle moita atención ao son, reflec-
tindo o estouro dos coches ou os 
ruídos apagados ao lonxe.
O son e o silencio parecíannos cru-
ciais  desde  o  comezo.  Isaac  Bas-
hevis Singer escribiu que hai verda-
des que só se perciben na penum-
bra,  e esa idea acompañoume du-
rante  a  rodaxe.  Así,  hai  verdades 
que  só  se  perciben  no  silencio.  A 
noite amplifica certos sons, así que 
procuramos illar cada son coma un 
ente  propio:  os  motores,  os  tan-
ques,  os  neumáticos,  os  pasos... 
Non foi doado, eramos dúas persoas 
sen  moito  equipo  e  só  sete  días 
para  gravalo  todo,  pero  alédame 
que se fixase nese aspecto.

Combina  imaxes  das  cámaras  de 
seguridade co material propio que 
rodou. Logo Jet Lag é un filme so-
bre como facer un filme?
En certo sentido o é. Ao venceren o 
azar  e  o  inesperado  sobre  a  nosa 
proposta  inicial,  decidimos  non 
ocultar nada; tería sido deshonesto, 
e menos interesante. Vese na pan-
talla que o que filma e o filmado 
están  tan  próximos  que  rematan 
por mesturarse.
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