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sinoPse / sYnoPsis

O temperamental capitão de um barco de pesca, 
juntamente com a sua tripulação de trinta homens, 
resistem ao seu nono mês nas águas gélidas do sul 
do Oceano Atlântico argentino. Esta será a última 
aventura do capitão, no momento em que confronta 
os seus quarenta anos de experiência no mar com o 
futuro: finalmente, a vida em terra firme junto da sua 
família, na Galiza (Espanha). Mas nesta última viagem 
a sua filha, a realizadora, irá embarcar com ele, numa 
tentativa de o descobrir, ele que sempre foi um pai 
ausente. Uma aventura intensa, recheada de silêncios 
que cobrem as verdades e buscam respostas. 

nota de intenções / Director’s note

Manuel Toucedo está embarcado desde que tem 
dezasseis anos. Encorajado pelo seu pai para 
continuar o ofício da família, embarcou para o Canadá 
fugindo da sua pequena vila galega, seguindo a ilusão 
de descobrir o mundo e de fazer pela vida. Fê-lo, de 
um porto piscatório para outro, ano após ano, até 
hoje. Agora, com cinquenta e sete anos está prestes 
a reformar-se. Este será o seu último ano lutando 

The seasoned captain of a fishing boat along with his 
crew of thirty men resist their ninth month on board 
in the icy waters of the Argentinian South Atlantic 
Ocean. This will be the very last adventure for the 
captain, that in which he confronts his forty-year-
long past at sea with his coming future: finally, life on 
the mainland with his family in Galicia (Spain). But, for 
this last voyage, his daughter, the Director, will also 
embark to try and find the Captain, who has always 
been an absent father.  An intense adventure drama 
full of silences covering the truth and gazes in search of 
answers.

Manuel Toucedo has been embarked since he was 16 
years old. Encouraged by his father to continue the 
family profession, he embarked to Canada running 
away from a small Galician town with the illusion of 
discovering the world and making his living. He has 
been doing so from one fishing ground to another, year 
after year till today. Now he is 57 years old and he is 
about to retire. This year will be his very last fishing 
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contra intempéries na Argentina.
Equanto sua filha, eu vivi com um pai ausente toda 
a minha vida, mas agora tenho a oportunidade de 
aproximar-me deste seu mundo, do seu barco e de 
velejar com ele. Não conseguiria continuar sem o 
fazer, e sei que estudei cinema com tantos outros 
sonhos, mas o mais valioso foi o de chegar até ali. 
As imagens, os sons, os odores do mar serão 
finalmente reais, ou pelo menos serei capaz de os 
sentir. Acariciando a descoberta que sempre sonhei 
fazer: a experiência corajosa de um capitão nas 
voláteis águas de alto mar.
O filme aborda, na minha subjetividade, a ideia de 
um pai ausente que sempre foi um herói. Um herói 
distante que decidiu sacrificar a sua vida inteira pelo 
mar ao mesmo tempo que criou uma família. Como 
pode uma família tão fragmentada pela distância 
sobreviver? Como pode um pai desenvolver as suas 
responsabilidades quando apenas está em casa um 
mês por ano? Através do silêncio da solidão a espera 
da memória e o desejo de ser amado. Penélope e 
Telemaco no rosto da incerteza de Ulisses. Foi o seu 
trágico destino que assumiu um irremediável e cíclico 
fado.

season in Argentina.
As his daughter, I have lived with an absent father all 
my life, but now I have the opportunity to approach his 
world, his boat and sail with him. I could not go on living 
without doing it and I believe that I’ve studied cinema 
for so many dreams, but the most valuable is for 
getting here. The images, the sounds, the scents of the 
sea will finally be real, at last I will be able to feel them. 
Caressing what I always wanted to discover: the life of a 
captain in the fierce waters of the high seas.
The film approaches to, from my subjectivity, the idea 
of   an absent father who has always been a hero. A 
distant hero who decided to sacrifice his whole life for 
the sea, but he also decided to have a family. How can a 
fragmented family by such distance be sustained? How 
does a father exercise his functions when he is only 
at home one month per year? Through the silence of 
loneliness, the waiting for the memory and the desire 
to be loved. Penelope and Telemachus in the face of 
Ulysses’ uncertainty. It is a tragic destiny assumed as a 
cyclic and irremediable fatum.

realizador / Director
 

Diana Toucedo

Diana Toucedo é realizadora e montadora, sediada 
em Barcelona. Realizou documentários bem como 
as curtas-metragens: Light Being, Secret Images e 
Men and Black Body. A sua primeira longa-metragem 
Trina Lumes (Arché 2015) será o filme de abertura 
do Festival de Cine Internacional de Ourense (OUFF), 
onde terá estreia mundial. Dá aulas na Universidade 
de Pompeu Fabra, na Universidade Autonoma de 
Barcelona e na ESCAC.

Diana Toucedo is a filmmaker and film editor living in 
Barcelona. She has directed documentary short and 
experimental films: Light Being, Secret Images, Men 
and Black Body. Her first feature-length documentary, 
Thirty Lights (Arché 2015) will open the Ourense 
International Film Festival (OUFF) where it will have 
its world premiere. She also teaches at Pompeu Fabra 
University, Universidad Autonoma de Barcelona and 
ESCAC.

Produção / ProDuction

Gustavo Schiaffino
 
Produtor cinematográfico. Trabalhou em filmes 
como Hamdan e La Familia Chechena do realizador 
Martín Sola, bem como em El Limonero Real e Wl 
Rostro de Gustavo Fontán e Vendrán lluvias Suaves 
de Ivén Fund. Em 2005, funda a Insomnia Films, uma 
produtora especializada em documentário de autor. 
Recebeu diversos prémios em festivais de cinema: 
Visions Du Reél (Melhor Filme), Cinema Vérite (Melhor 
Filme) e DocBarcelona (Melhor Filme). 

Gustavo Schiaffino is an auteur film producer who 
has work on films such as Hamdan e La Familia 
Chechena by Martín Sola, El Limonero Real and Wl 
Rostro by Gustavo Fontán and Vendrán lluvias Suaves 
by Iván Fund. In 2005, he partners up and founds 
Insomniafilms, an audiovisual production Company 
specialized in auteur documentaries. He was honored 
with several awards in prestigious Film Festivals such 
as Visions Du Réel(Best Picture), Cinema Verité (Best 
Picture) and DocBarcelona (Best Picture). 
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