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PREMIOS
a

Festival de Cannes 2021
Gran Premio do Xurado (ex aequo)
Seminci de Valladolid 2021
Mellor Actor

SINOPSE
a

Unha  universitaria  finlandesa  toma
un tren en Moscova para ir ao xace-
mento  arqueolóxico  de  Múrmansk.
Deberá  compartir  o  seu  pequeno
compartimento cun descoñecido, un
mineiro ruso. Esta convivencia e uns
encontros  improbables  unirán  aos
poucos a estes dous seres opostos. 

NOTAS DO DIRECTOR

Compartimento  n.º  6  é  unha  road
movie ártica, talvez podería verse co-
mo un torpe intento de atopar a har-
monía e a paz mental nun mundo de
caos e ansiedade.

O núcleo da historia reside na noción
de aceptación. É difícil  aceptar  que
es parte deste mundo caótico, e que
existes  como  o  fas.  A  nosa  prota-
gonista, a estudante finlandesa Lau-
ra, fai unha longa viaxe en tren para
visitar uns antigos petróglifos. Cita a
un home que coñeceu: “Para coñe-
certe a ti mesmo, tes que coñecer o
teu  pasado”.  Gustaríalle  ser  unha
arqueóloga  que  se  sente  realizada
con  ese  tipo  de  cousas,  os  petró-
glifos  e  demais.  Pero,  é  realmente
esa persoa? Ou é só unsoño rouba-
do  a  unha  persoa  que  lle  gustaría
ser?

No tren coñece a Ljoha, un molesto
mineiro ruso que a segue como unha
sombra.  Ela  quería  coñecer  o  seu
pasado, e Ljoha é a encarnación do
mesmo. É desagradable e banal, pe-
ro é o que é.
a

As road movies adoitan falar da liber-
dade. Nun coche podes ir onde quei-

ras, cada cruce é unha posibilidade.
Pero tendo a pensar que a liberdade
non é un número infinito de opcións,
senón a capacidade de aceptar as
túas limitacións. Unha viaxe en tren
se parece máis ao destino. Non po-
des decidir onde ir, só tes que acep-
tar o que che dá. 

 ENTREVISTA AO DIRECTOR

Que lle atraeu da novela de Rosa
Liksom para querer adaptala?
Creo que os puntos de partida foron
a paisaxe, o tren, Rusia e a cone-
xión humana entre estes dous per-
sonaxes tan diferentes.  O libro ten
unha  protagonista  finlandesa,  así
que como finlandés, sentín que tiña
licenza para facelo. Fascinábame a
idea de poder facer unha película en
solo ruso. É un país que visitei moi-
tas  veces,  tamén en  tren,  até  San
Petersburgo,  Moscova  e  mesmo
Ulán Bator, así que puiden ver gran
parte do territorio.  Gústame a pai-
saxe do país, gústame a xente, gús-
tanme os trens e gústanme moito as
películas de trens.
a

A protagonista do libro diríxese a
Ulán Bator. Na película van a Múr-
mansk. Por que este cambio?
Gústame dicir  que  Compartimento
n.º 6 está inspirada no libro, en tro-
ques  de  ser  unha  adaptación  do
mesmo. En canto a Múrmansk, pa-
réceme que  a  frialdade  e  a  proxi-
midade ao mar convérteno nun lu-
gar onde é fácil respirar. Tiña a sen-
sación  de que  se  terminabamos a
película  en  Mongolia,  a  pesar  das
paisaxes amplas e impresionantes,
sería  principalmente area.  Na miña
mente, debía haber moito aire e luz
ao final,  algo refrescante.  Localiza-
mos en Ulán Bator durante a prepa-
ración,  pero  tamén  botamos  unha
ollada á ruta de Múrmansk para ver
se podiamos  facelo  pasar  por algo

parecido  ao  Transiberiano.  Logo
pensei: se estamos a filmar esta ruta,
por que deberiamos finxir que é ou-
tra? Para min, a historia non trata de
ningún lugar  específico;  trátase du-
nha longa  viaxe.  Sempre  me gusta
lembrar  unha  regra  que  alguén  me
dixo unha vez: tenta mentir o menos
posible.
a

Foi  difícil  conseguir  os  permisos
para rodar no tren e as estacións?
Foi  incriblemente  difícil.  Non  para
min persoalmente, senón para o en-
cargado das localizacións e os pro-
dutores.  Tiveron  que  traballar  coas
autoridades ferroviarias rusas, pedin-
do permisos para alugar o tren, usar
as súas vías e programalo todo. Ao
principio, os produtores rusos desa-
consellaron  facelo  desta  maneira:
pensaban que a idea era estúpida, e
entendo o seu punto de vista. Pero
desde  a  miña  perspectiva,  non me
gusta o control. Gústame ter un plan,
pero  tamén gústame ver  que  podo
improvisar no momento.
a

A  historia  do  libro  ten  lugar  na
época soviética, pero o filme avan-
za até o período ruso.
De novo tentei  mentir  o menos po-
sible.  Teriamos  que  construír  unha
ambientación  soviética,  pero  desta
forma, podiamos mostrar as cousas
como  se  ven  na  actualidade.  Ade-
mais, creo que o libro trata da Unión
Soviética como un estado mental, en
lugar dun país, polo que tamén que-
ría evitar este marco xeográfico/po-
lítico,  que  sería  unha  distracción.
Centrémonos nestas dúas persoas.
a

Hai algún denominador común nas
historias que decide contar?
Creo que o humor. E talvez o amor
pola xente real,  torpe e imperfecta.
Sen  opinións,  sen  mensaxe,  así  é
como vexo o mundo e como decido
mostralo.

Luns 16: Crash · David Cronenberg | Mércores 18: Slalom · Charlène Favier


