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PREMIOS
a

Festival de Málaga 2018
Mellor Película, Dirección e Actriz

SINOPSE
a

Olivia, Eloy, Guille e Anna viaxan a
Berlín  para  visitar  por  sorpresa  ao
seu  amigo  Comas  que  cumpre  35
anos. Este non os recibe como eles
esperaban e durante a fin de semana
as súas contradicións afloran e a súa
amizade ponse a proba. Xuntos des-
cubrirán que o tempo e a distancia
poden cambialo todo. 

NOTAS DA DIRECTORA

“A vida é iso que che sucede men-
tres fas outros plans” - John Lennon.

As distancias fai súa esa máxima, re-
presentada nun grupo de amigos na
metade da trintena, cuxa relación é
un xogo de espellos que lles devolve
unha imaxe que xa non recoñecen (e
non queren recoñecer) como propia.

As  distancias reflicte  o  desencanto
dunha xeración que é consciente de
que dificilmente vivirá mellor que a
xeración  anterior,  que  se  descobre
envexando os seus pais porque eles
tiñan un obxectivo e, á súa idade, xa
tiñan unha vida feita. Conta como a
miúdo  facemos  dano  a  aqueles  a
quen  máis  necesitamos,  especial-
mente cando nos sentimos perdidos.
Explica como fantasear con ter outra
vida non  é  unha  forma de  escapar
dos  problemas,  só  de atrasalos.  De
que supón madurar e descubrir que a
túa vida non é o que ti creras que
podía chegar a ser.

As distancias preséntanos uns perso-
naxes  nun  momento  concreto  das
súas vidas en que afloran unha serie
de conflitos internos. Para chegar a
eles e lograr explicalos de forma que
o  espectador  se  identifique  e  se
emocione, imaxino unha película re-
pleta de detalles, de olladas, de si-
lencios. Onde o esencial se explique
no que non logra dicirse.

Como espectadora gústanme moito
as  “pequenas  historias”.  Aquelas
nas que o cine consegue roubar mo-
mentos  íntimos  de  xente  anónima
que  nos  resulta  ao  mesmo  tempo
descoñecida  e  próxima.  Gústanme
moito porque creo que nos identifi-
camos con aquilo no que nos vemos
reflectidos. Cando os protagonistas
non son tan distintos a nós. Cando
hai espontaneidade nos xestos; can-
do algo parece natural, real. 

Nese sentido visualmente As distan-
cias é unha película “espida” de ar-
tificios formais. Busco potenciar esa
sensación de estar a entrar na vida
dos personaxes, rodando en locali-
zacións  reais  e  cunha cámara  que
está preto deles,  que respira,  que
segue os  acontecementos  como se
transcorresen  en  tempo  real.  Sen
deixar de ter por iso, a nivel foto-
gráfico, algo bonito e delicado. Esta
naturalidade  convive  perfectamen-
te cunha imaxe coidada.

Se tivese que definir  As distancias
cunha estación do ano, sería o in-
verno.  E  se  tivese  que facelo  cun
sentimento sería a melancolía. Am-
bas as dúas cousas leváronme desde
un primeiro momento a Berlín, por
iso a historia só podía ter lugar nesa
cidade. Estiven aló por primeira vez
en xaneiro de 1998. Recordo clara-
mente a sensación de perda e deso-
rientación que me producían as súas
rúas, cheas de neve e pouco ilumi-
nadas cando caía a noite. Salvando
as distancias coa cosmopolita capi-
tal  que  é  agora,  creo  que  Berlín
mantén  ese  aire  desanxelado  que
recordo nos meses de inverno. Ade-
mais, é talvez a última capital “al-
canzable” de Europa, o lugar onde
Comas pode seguir  vivindo sen to-
mar grandes decisións. Aínda que a
miña  historia  de  amor  coa  cidade
non  fixo  máis  que consolidarse  ao
longo dos anos (sendo a miña esta-
día máis longa os catro meses que
grazas ao Nipkow Programm puiden
dedicar  a escribir  o tratamento do

que sería o guión deste filme) Berlín
en inverno segue a ser unha cidade
que se  agocha.  Fotograficamente o
estado  de  ánimo  perfecto  para  As
distancias. 

 ENTREVISTA Á DIRECTORA

Insiste no filme na idea de que o
grupo de amigos de toda a vida non
é un espazo de sinceridade. 
Un grupo de amigos é como unha fa-
milia, unha estrutura férrea. E can-
do ti  queres  cambiar,  ás  veces  pa-
rece que aos demais non lles dá a
gana porque se ti cambias tamén ten
que cambiar  o  resto.  Hai  veces  en
que os grupos de amigos acaban sen-
do como cárceres.

Como traballaron a tensión e inti-
midade entre os actores? Non é fá-
cil nunha película tan coral.
Rodamos moito máis dialogo do que
finalmente se montou. O filme foise
volvendo silencioso na sala de mon-
taxe.  Preocupábame poder  retratar
os cinco puntos de vista e explicar
como está cada un deles sen verba-
lizalo. Ensaiamos pouco e logo arre-
pentinme, porque non é unha pelí-
cula improvisada, está  todo guioni-
zado.  Pero  axudou  moito  rodar  as
escenas do tirón, en plano secuen-
cia, e tamén a convivencia en Ber-
lín, onde vivimos catro semanas xun-
tos como un grupo de amigos.

Pasaron 7 anos desde que debutou
con Blog. Disque a segunda pelícu-
la é case máis difícil de facer que a
primeira.
Custou facela, non foron os mellores
anos a nivel económico. Creo que ao
final o tempo que tardamos en rodar
a peli fixo que chegase ao set coñe-
cendo moi ben a trama e os perso-
naxes, e non nos perdemos. Durante
este  tempo tiven a  sorte  de  rodar
publicidade, así que non deixei nun-
ca de filmar e a nivel técnico a miña
experiencia  facíame sentir  moi  có-
moda na rodaxe. Aprendín moito con
esta película, estou moi contenta.

Mércores 23: Dogman · Matteo Garrone | Luns 28: Quen che cantará · Carlos Vermut


