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SINOPSE
a

Gruff Rhys sae na procura de John Evans,
un devanceiro seu que abandonou Gales en
1792  para  buscar  a  unha  tribo  de indios
que falaban galés. Rhys refai a súa aventu-
ra ao longo e ancho do interior americano
con brincadeiras, fantasía, Power Points e
pop. O filme inclúe cancións de Rhys e da
súa banda os Super Furry Animals.

NOTAS DO DIRECTOR

En 2012 embarqueime nunha xira de con-
certos de investigación sobre o interior dos
Estados Unidos, volvendo sobre os pasos, e
na procura da tumba dun parente chamado
John Evans.

John Evans saíu de Gales cara a Baltimore
en 1792 e adentrouse  nas desérticas mon-
tañas  Allegheny  na  procura  dunha  tribo
perdida de nativos americanos falantes de
galés,  que se cre que eran descendentes
do príncipe Madog. Durante sete anos me-
morables, sen apenas recursos, embarcou-
se nunha serie de aventuras incribles, viviu
con varias tribos das Primeiras Nacións e
deixou un rastro de caos político do que
Estados Unidos nunca se recuperou.

 

Seguín o seu exemplo e viaxei polo Medio
Oeste actuando en concertos e escribindo
cancións.  En  San  Luis  uníuseme  Kliph
Scurlock dos Flaming Lips, quen me acom-
pañou na batería. Atravesamos o río Misuri
en  barco,  parando  a  tocar  na  beira.  En
Omaha fomos gravar un disco ao estudo de
Mike Mogis, e logo seguimos río arriba para
actuar  nas  reservas  UMOnHOn  e  Fort
Berthold.  Dylan  Goch,  que  dirixira  unha
película chamada  Separado! sobre a miña
anterior xira de concertos de investigación
sumouse de novo e filmou un novo docu-
mental polo camiño. De volta na casa es-
cribín un libro sobre a xira e a aventura
épica  de  John  Evans.  Chámase  American
Interior. A película tamén se chama  Ame-
rican Interior. Coma o álbum. Para que non
haxa confusión, hai unha app que conta a
mesma historia  de  forma completamente
nova. Chámase American Interior tamén.

Evans foi visto por última vez na Nova Es-
paña en 1799 cun novo nome:  Don Juan
Evans. Atopou a tribo que estaba a buscar?
Que foi del? Que é o que fai que homes e
mulleres viaxen até os confíns da Terra, na
va  procura  da  gloria?  Acompáñeme  para
coñecer as respostas a isto e máis.
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