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TRINTA LUMES
Dirección e guión Diana Toucedo Duración 80 min. Ano 2018 Foto Lara Vilanova 
Montaxe Ana Pfaff e Diana Toucedo Produción Lasoga Films e Dianatoucedo Films 
Son directo Ricard Marcet Edición de sonido Oriol Galalrt Música Sergio Moure de 
Oteyza Reparto Alba Arias, Samuel Vilariño Idioma orixinal Galego Distribución 
Elamedia
 
Sinopse Entre o documental e a ficción, Trinta lumes transcorre nunha aldea da 
serra do Courel, onde «a vida non remata, senón que se transforma noutra cousa». 
O filme acompaña as rutinas diarias das súas xentes, tratando, ao tempo, de captar 
o imperceptible para o ollo humano. Nesta aldea vive Alba, unha moza de trece anos 
que quere descubrir o descoñecido, o misterioso e fascinante da morte. Coma tantas 
e tantos adolescentes, quere comprender aquilo que a rodea mais que non se revela 
de xeito evidente.

Galardóns D’A Film Festival 2018 (Premio da Crítica), Filmadrid 2018 (Mellor 
Longametraxe Días de Cine), Cinespaña Toulouse (Mellor Fotografía), REC Tarragona 
2018 (Premio do Xurado Mozo), Novos Cinemas 2018 (Premio do Público). 

Organizan: 

Coa colaboración de: 

PRÓXIMAS SESIÓNS DE MAIO

PROGRAMACIÓN CINECLUBE

Martes 21 A RULETA CHINESA
(Rainer Werner Fassbinder, 1976, 86 min.)
Martes 28 UN ANO CON TRECE LÚAS
(Rainer Werner Fassbinder, 1978, 124 min. / En colaboración co Flop Cinema)

SESIÓNS DE FILMOTECA EN COLABORACIÓN CO CGAI E CON MAIO, MES DA LINGUA

Mércores 22 TÓDALAS MULLERES QUE COÑEZO
(Diana do Teixeiro, 2018, 71 min.)
Luns 27  DHOGS *[ÁS 20:00 NA CASA DAS CAMPÁS]
(Andrés Goteira, 2017, 85 min.)



«QUERÍA QUE A CÁMARA FOSE UNHA PERSONAXE MÁIS, QUE VIVISE A 
HISTORIA DENDE DENTRO»

Como xorde a idea de gravar no Courel? Levaba dez anos en Barcelona, onde 
aprendín do ámbito cinematográfico, e quería dar o salto á longa. Hai seis anos 
que tiña pensado o proxecto. Falar das raíces é algo que precisaba, enfrontarme 
a un pasado de onde viña, falar de algo próximo para min. E quería achegarme 
e poder cuestionalo dende o cinematográfico. Isto enlaza co meu interese pola 
percepción, por como ollamos cara a nós ou cara ao que nos pertence. 

Como foi a relación con Uxío Novoneyra no proxecto? Eu lera nun inicio al-
gunhas das súas poesías, e recoñezo que era moi críptico para min. Unha relación 
coa natureza e o espazo moi profunda pero tamén moi pura e real, el estaba moi 
conectado. Pareceume unha forma de escribir e unha poética fascinante: a través 
da lingua, crear universos particulares e peculiares. No Courel hai este uso da lin-
gua, palabras tan precisas que impresionan. Ao chegar vin que Uxío retrataba esa 
realidade. A idea de iceberg veume moi rápido, ademais de que el mesmo empre-
ga esta idea, e pensei en traballar a película deste xeito, con base neste concepto, 
onde está o aparente e logo o profundo, o que non está na superficie.

Como foi a experiencia da rodaxe e como mutou? Mudou bastante. A película 
coma proceso puido ter dúas etapas. A primeira foi investigación pura e dura. 
Eu entrei no Courel a través dun colexio e centreime moito nos nenos, que eran 
poucos, e no coñecemento do mundo dende o colexio. Estiven dous anos indo ao 
Courel cada poucos meses, facendo estadías de arredor dunha semana. Quería 
traspasar a liña do «veño aquí de vacacións». Non quería ser allea, senón ir coñe-
cendo máis xente da comunidade para que me abrisen portas e poder chegar ao 
punto de estar integrada na familia. Procurei unha ollada non etnográfica. Quería 
que a cámara fose unha personaxe máis, que vivise a historia dende dentro. Pasei 
moito tempo sen gravar, na casa, vivindo con eles. Todo o material deses dous 
anos quedou nun disco duro e deixeino fóra. A partir de aí empecei a traballar o 
filme: catro protagonistas con Alba coma condutora do relato.

Houbo varias decisións que introducen certo risco no visionado e que demos-
tran  valentía como realizadora. Ás veces non asumimos certos riscos que poidan 
mellorar a experiencia de visionado, e isto mantennos normativos. Tiña claro o 
tema dos efectos especiais, a procura de caras nas rochas e que o traballo de pos-
produción estaba aí. Hai xente que prefire ficar no sutil e xente que cre que, ao vi-
sualizalas, as cousas enténdense mellor. Polo xeral, a película traballa coa primeira 
idea, e aquí entra en xogo aquel desexo da prota, Alba, de querer ver aquel mundo 
invisible. Con este xogo entra a idea dos vagalumes, que saquei de Manuel Rivas, 

un animal vencellado a dous mundos, vida e morte. Pode entenderse coma unha 
luz que ilumina e resiste.

Neste trasvase de montadora a directora agroma unha cuestión, precisas unha 
estrutura pechada para traballar? Traballo moito dende a intuición, o que pode 
ser un pouco incoherente como montadora. Nun inicio procuro pechar as rela-
cións de montaxe, doulle moito peso ao proceso de escrita. Aínda que sexa un 
documental hai que pasar por un proceso de pensamento para saber que queres 
atopar. E dende aí abrirse ao que veña, aínda que isto pode ser complexo á hora 
de traballar nunha equipa. Neste filme traballei con outra persoa, é algo que me 
gusta: estar comentando na mesa de montaxe. Ademais, sinto que a obxectividade 
non é a mesma ca cando son unicamente montadora e podo manter a distancia.

Co segundo visionado deste filme non puiden evitar establecer unha relación 
entre o inicio e o final. É algo intencionado? Si, foi tamén un risco o feito de 
rematar a película aí porque, de xeito emocional e narrativo, rematas coma espec-
tador con Samuel e a desaparición. Isto establece unha estrutura circular. O feito 
de volver ver a Tegra e os seus pais pola mañá co pesadelo dela gústame por iso de 
volver á realidade, pero dende esa ficción previa. Ao final, a película fala de novo 
de como cada persoa ve o mundo, tamén do que cada persoa quere ver. Aquí está 
a vontade de demostrar que coa visión inocente de cada unha destas nenas vese o 
mundo de xeitos diferentes.

A figura e a carga feminina na túa obra non é algo alleo, e percíbese neste filme 
do mundo rural do Courel. Como aparecen estas presenzas na historia? Neste 
filme parecíame importante falar do rol feminino no fogar como lugar onde as 
narracións son moi fragmentarias —veñen, ocúltanse, volven saír á luz…—. O 
cotiá é estar tratando con moitas cousas, e as máis importantes non son as que se 
verbalizan nin as visibles, senón as que están aí, por debaixo. As nais están facendo 
mil cousas e unindo as familias dun xeito moi forte, con vontade, a partir dunha 
comida ou de calquera outro modo. Todo iso que acontece no fogar, coa presenza 
da muller como elemento vertebrador, pareceume importante para a realización 
de Trinta lumes. E pode sorprender, pero fun moi consciente coa presenza das 
catro nenas, das mulleres entrando e saíndo en pantalla. Pensei moito a narración 
coa familia e o fogar coma elementos simbólicos.

Anacos dunha entrevista de Serxio Barral a Diana Toucedo en A Cuarta Parede (6/2/2019).
Texto completo en www.acuartaparede.com/entrevista-diana-toucedo.


