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SINOPSE
a

John  e  Ella  levan  máis  de  50  anos
xuntos: el é descoidado pero tenaz,
ela é fráxil pero enxeñosa. Fuxindo
do asfixiante coidado dos seus médi-
cos  e  fillos,  inician  unha viaxe por
Estados Unidos a bordo da súa vella
autocaravana.  Compartindo  no  seu
traxecto tanto momentos de alegría
como de angustia, van recobrando o
seu amor e paixón pola vida.

NOTAS DO DIRECTOR

Nunca pensei que faría unha película
noutro país, nun idioma que non é o
meu e, de feito, aínda me pregunto
como sucedeu. Déixenme recompilar
os procesos creativos e de produción
d'A viaxe das súas vidas, comezando
hai uns anos cando a miña primeira
película, e despois a segunda, foron
elixidas como a “representante ita-
liana” para a campaña dos Oscars na
categoría de Mellor Película de Fala
Non Inglesa.  Xa que os dous filmes
tiveran distribución en Estados Uni-
dos e non foran mal recibidos, fixé-
ronme varias ofertas para rodar unha
película  alí,  pero  sempre  acababa
correndo de volta a Italia. En xeral,
os  guións  xa  estaban  escritos  total
ou parcialmente e, para serlles sin-
cero,  non me interesaban moito  os
proxectos  que,  ademais,  nin  tan
sequera saíron logo adiante.

Os meus amigos de Indiana Produc-
tion, que traballaron comigo ao lon-
go de toda esta aventura, non enten-
dían  por  que  non  aceptaba  ningún
deses  proxectos.  Así  que  lles  fixen
unha  promesa:  se  atopamos  unha
idea que nos chame a atención, tal-
vez  inspirada  nun  libro,  e  que  me
permita traballar da forma que estou
afeito a traballar, é dicir, empezando
por escribir o guión, entón reconsi-
deraría  a  idea.  Moreas  de  caixas
cheas  de  novelas  norteamericanas
empezaron a chegarme das oficinas
de  Indiana  Production,  incluíndo  a
novela de Michael Zadoorian, a his-
toria dun matrimonio de anciáns que

escapa dos suburbios de Detroit na
súa vella autocaravana en dirección
a California pola lendaria Ruta 66.
Atopei nesta idea algo que me cha-
maba moito a atención: un espírito
subversivo, unha rebelión contra a
hospitalización á que ven obrigados
polos seus médicos, os fillos e as re-
gulacións médicas e sociais. Pero á
vez  parecíame que esta  viaxe  nos
amosaba unha paisaxe que xa vira-
mos en moitas outras boas películas
polo que existía o risco de caer en
clixés  coma  os  que  os  directores
americanos ás veces caen cando es-
tán  a  rodar  en  Italia  e  terminan
mostrando encadres puramente tu-
rísticos. Así que o deixei de lado e
dediqueime a outros asuntos: outra
película italiana, rodada en Italia.

Pouco tempo despois, os meus ami-
gos Francesca Archibugi e Francesco
Piccolo  (grandes  escritores  e  unha
xente adorable coa que é marabillo-
so escribir en equipo) tentaron con-
vencerme para darlle unha volta ao
tema e utilizar o libro como punto
de partida para despois  cambiar  o
itinerario da viaxe e, por tanto, os
perfís socioculturais dos protagonis-
tas:  un  profesor  de  Literatura  de
Nova Inglaterra xubilado cunha es-
posa de Carolina do Norte máis no-
va ca el, de camiño á casa do es-
critor  Ernest  Hemingway  en  Key
West.  Tentamos  facer  un  borrador
dunhas poucas escenas con diálogos
en italiano para despois, coa apre-
ciada axuda do meu amigo o nove-
lista Stephen Amidon, transformalo
na primeira versión do guión en in-
glés americano.

Lembro certo compromiso escapan-
do da miña boca: se Donald Suther-
land acepta interpretar o papel de
John e Helen Mirren o da súa esposa
Ella, entón xúrovos que farei a pe-
lícula. Pero o que verdadeiramente
estaba a facer era cubrirme as cos-
tas  tentando  evitar  a  posibilidade
de ter que facer este proxecto ame-
ricano que os meus amigos produto-
res  e coguionistas estaban a apoiar

fanaticamente.  Pero  o  destino  xo-
goume unha mala pasada: de xeito
inesperado,  mesmo sigo  sen  imaxi-
nar  como  puido  ser  que  ocorrese,
Mirren e Sutherland aceptaron. Pou-
cas  semanas  despois  xa  estabamos
no set de rodaxe. Nin sequera tiven
tempo para centrarme no que esta-
ba a suceder e alí estabamos, inmer-
sos nos preparativos, coa metade do
equipo italiano, con todos os nosos
costumes  que,  para  ben  ou  para
mal, incluían a nosa forma de ver as
cousas e facer películas.

En realidade non cruzara  o  océano
para  converterme  nun  “director
americano”,  pero  traballar  cunha
actriz  tan  sublime  como Helen  Mi-
rren e unha lenda tan auténtica co-
mo  Donald  Sutherland  non  só  era
emocionante senón que era moi ins-
trutivo. Xa estaba a imaxinalos tra-
ballando xuntos: el é serio e rexio,
aínda  que  tamén  divertido  e  im-
predicible. Ela é elegante, intelixen-
te,  moi  lista  e  de  súpeto  chea  de
fervor, furia e dor. Pasábao realmen-
te mal cada vez que tiña que dicir
“Corten!”.  Quizais  foi,  por  riba  de
todo  o  demais,  o  pracer  de  poder
compartir unha experiencia con dous
artistas  que  me  fascinaban  e  me
conmovían tanto,  o  que me empu-
rrou a facer as maletas e marchar a
Estados Unidos a facer unha pelícu-
la, polo menos unha vez na vida.

Creo que este é un costume que her-
dei dos clásicos do cinema italiano,
pero sempre tento establecer unha
conexión  entre  os  acontecementos
persoais dun personaxe e o espírito
da sociedade nun momento en con-
creto. Durante a procura de localiza-
cións tentei empaparme da atmosfe-
ra daquel verán americano e, inevi-
tablemente,  unha  parte  del  foi  a
campaña presidencial. Non son cla-
rividente, pero estaba claro que ía
ser importante, que afectaría á his-
toria  dos  dous  personaxes  que,  de
feito,  viaxaban  por  unha  América
que non recoñecían e da que parecía
que querían escapar para sempre. 


