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SINOPSE
a

Lide é unha nai separada que vive na
Vitoria de 2009. Tras uns altercados
no  barrio  por  mor  da  expropiación
dunhas vivendas, Lide descobre que
a súa filla adolescente, Ane, non pa-
sou a noite en casa. Lide decide co-
mezar a buscar á súa filla, co seu ex-
marido  Fernando,  e  pronto  se  dá
conta que a súa filla é unha completa
descoñecida.

NOTAS DO DIRECTOR

Ane é unha reflexión sobre a comuni-
cación e como inflúe o ámbito públi-
co no privado. Lide é unha nai  que
busca  o  contacto  coa  súa  filla.  Na
rúa  constrúese  unha  liña  de  tren,
unha  obra  que  pretende  comunicar
espazos pero que tamén xera confli-
tos. Todo inflúe no nivel máis privado
e íntimo. As relacións persoais vense
condicionadas, algo que dificulta aín-
da máis a comunicación.
a

Os dous puntos imprescindibles para
xerar esa comunicación (un emisor e
un receptor)  quedan exemplificados
na construción dese tren de alta ve-
locidade que no seu trazado para co-
nectar  distintas  cidades  xera  inco-
municación nos espazos que quedan
fóra:  nos  dous  lados  dos  terreos
fracturados e nas persoas mobiliza-
das a favor e en contra do mesmo.
Esta é unha reflexión sobre o que se

comunica,  pero  especialmente  so-
bre o que non chega a transmitirse,
o que queda fóra das noticias.

a

A pesar de levar como título o nome
da filla, o filme céntrase na contorna
doméstica e laboral dunha nai, Lide.
Este  territorio  doméstico  represén-
tase cun apartamento ao que lle fal-
ta unha filla que non veu durmir a
casa e  un  barrio  dividido  en  dous
pola vía dun tren que o atravesará e
obrigará a expropiar vivendas. Lide
traballa como garda de seguridade
das obras desas vías de tren.
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Como proposta  estética,  Ane trata
de  indagar  na  idea  de  ausencia  e
nun tema tan  complexo como é a
procura,  do  outro  e  dun  mesmo,
tanto a nivel físico como identitario.
Esa idea de procura implica un mo-
vemento,  unha  acción  dinámica.
Con todo, a nosa personaxe parte
do  baleiro.  É  nesa  quietude  onde
aflora a vontade de cambio.
a

A localización no espazo e no tem-
po resulta fundamental na engrena-
xe desta historia. Ane busca retratar
o contexto dun momento conflitivo
concreto no que todos os ámbitos
da vida,  mesmo os máis privados,
vense afectados. Ane tenta dar res-
posta a unha pregunta: como inflúe
un conflito social na vida cotiá du-
nha familia?
a

Ese conflito  social  en 2009 estaba
causado por varios motivos: a ten-
sión provocada pola ilegalización de
distintos partidos da esquerda aber-
tzale,  a  reacción  máis  ou  menos
violenta contra as obras do Tren de
Alta Velocidade, o peche de locais
acusados de enaltecemento do te-
rrorismo e a constante presión po-
licial. O espazo concreto é o dunha
cidade con dous bandos e unha po-
poboación con só dúas opcións pa-
ra situarse.

Por unha banda, os que están a fa-
vor da construción dunhas vías que
comunicarán mellor, permitirán unha
conexión  máis  veloz  con  Madrid  e
xerarán “desenvolvemento”; por ou-
tra,  os que cuestionan esa idea de
progreso e necesitan manter os seus
negocios e a súa identidade urbana.
Trátase dun espazo inestable no que
xorden medos, moitos condicionan-
tes e poucas opcións. 
a

Para  superar  eses  medos  e  mo-
vernos en terreos inestables necesi-
tamos confiar. Confiamos nos nosos
veciños, nos nosos amigos, na nosa
familia...  Pero,  que  sucede  cando
empezamos a pensar que podemos
ser traizoados? Ane reflexiona sobre
a idea do control, sobre a procura de
estabilidade nun contexto inestable e
sobre como coñecerse a un mesmo
como resposta ante as crises.
a

A educación é un tema moi metido
na miña casa e na de Marina Parés,
a coguionista: somos fillos de profe-
sores  e  interésanos  o  que  ten  que
ver coa autoridade, a cal se lle pre-
supón ao pai respecto ao fillo; pero
tamén  a  maneira  de  vela  dos  fillos
respecto dos pais é un eixo sobre o
que se pode vertebrar a idea de con-
fianza e comunicación. Pero no caso
das relacións paterno-filiais, esa rela-
ción  recíproca  dáse  con  matices,
sempre asumindo a autoridade dos
pais respecto dos fillos. Iso achéga-
nos algo fascinante: o que presupo-
mos todos que debe facer un pai ou
unha nai.  Non é casual  que a pro-
tagonista se dedique a vixiar:  men-
tres coida algo en concreto,  está a
desocupar o seu fogar. Nesa idea da
ausencia, a diferenza entre ocuparse
e preocuparse, atópanse a nosa re-
flexión e o noso interese sobre a co-
municación e a educación, e esa do-
bre dirección que se produce dentro
da familia.
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