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Beasts of the Southern Wild. Estados Unidos, 2012. Cor, 92 min. Xénero: 
Drama  fantástico  |  Dirección: Benh  Zeitlin |  Guión: Lucy  Alibar,  Benh 
Zeitlin |  Produción:  Michael Gottwald, Dan Janvey, Josh Penn (Cinereach, 
Court 13) | Fotografía: Ben Richardson | Montaxe: Crockett Doob, Affonso 
Gonçalves |  Música: Dan Romer, Benh Zeitlin |  Intérpretes:   Quvenzhané 
Wallis  (Hushpuppy),  Dwight  Henry  (Wink),  Levy  Easterly  (Jean),  Lowell 
Landes (Walrus), Pamela Harper (Little Jo), Gina Montana (Miss Bathsheba)

PREMIOS
a

Festival de Sundance 2012
Mellor Película, Mellor Fotografía
Festival de Cannes 2012
Cámara de Ouro e Premio FIPRESCI 
(Sección Unha Certa Mirada)

SINOPSE
a

Nunha  zona  pantanosa  do  río 
Mississippi, apartada do mundo por 
un  inmenso  dique,  a  pequena 
Hushpuppy está a piques de ser orfa 
e sobrevive como pode rodeada de 
animais  semisalvaxes.  Cando  unha 
tormenta eleva as augas, terá que 
enfrontarse á catástrofe.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

É difícil definir a película. Como a 
describiría?
Eu véxoa como unha lenda, é difícil 
situala dentro dun xénero cinema-
tográfico. É un relato na tradición 
das historias que se contan ao redor 
das fogueiras, narrado como o faría 
unha  nena  de  6  anos,  facendo 
conexións  entre  sucesos  que  non 
seguen a lóxica dos adultos.

Escribiu a historia con Lucy Alibar, 
unha amiga da infancia. De quen 
xurdiu a idea?
Eu  quería  contar  unha  historia 
sobre  as  persoas  que  se  negan  a 
deixar as súas casas cando hai unha 
catástrofe. Coñezo moita xente en 
Nova  Orleans  que  non  quixo  eva-
cuar a cidade durante os furacáns.
Son amigo de Lucy desde o 13 anos 
e  sempre  quixen  facer  algo  coas 
súas  obras  de  teatro.  Gustoume 
moito  Juicy  and  Delicious,  unha 
comedia apocalíptica sobre un neno 
que perde ao pai. Está baseada na 
relación  de  Lucy  co  seu  pai,  un 
home moi tolo pero marabilloso, a 
quen aprendeu a querelo aínda que 
non  poida  cambialo.  Lucy  ten  un 
xeito  curioso  de  amosar  o  afecto 
entre  as  persoas:  é  unha  mestura 
de  brutalidade  e  dozura.  Entón 
decateime da conexión entre as his-
torias:  pareceume  ver semellanzas

entre a nena que perde o pai  e a 
comunidade que está a perder a súa 
terra.  O  guión  non foi  tanto unha 
adaptación, senón máis ben coller o 
concepto central da obra e metelo 
no meu argumento. 
a

Sendo de Nova York, por que esco-
lleu esa localización en concreto?
O  sur  de  Luisiana  conquistoume. 
Cheguei hai 6 anos para quedarme 
dous meses e aínda sigo aquí. Creo 
que  fixen  a  película  para  tentar 
entender  por  que me atraía tanto 
este lugar. É difícil de explicar, é un 
sentimento  de  pertenza  e  unha 
forma de vivir que non teñen nada 
que ver co resto de Estados Unidos. 
Hai unha gran pobreza pero tamén 
a sensación de estar en contacto co 
universo,  as  mareas,  as  estacións. 
Poder erguerte e bañarte na auga. 
En  xeral  desprézase  a  esta  xente, 
chámaselles  paletos porque xa non 
valoramos esa sabedoría, pero eles 
están  cheos  de  orgullo  por  ser 
sobreviventes.  O  filme  non  é  un 
documental, pero celebra a cultura 
e  o  espírito diferente  deste  lugar, 
para min o máis bonito do país.

Como atopou a Quvenzhané Wallis 
e como foi traballar con ela?
Foi un milagre atopala, e custounos 
moito  traballo,  pero  a  película  ía 
estar  sempre  nos  seus  ombreiros. 
Tardamos 9 meses, e entrevistamos 
a 4.000 nenas en Luisiana. Ela era a 
máis  nova,  pero  tamén  a  máis 
intelixente.   A súa  capacidade  de 
concentración  é  impresionante.  A 
maioría  dos  nenos  só  actúan 
mentres din os diálogos; ao rematar 
de falar regresan ao seu estado de 
ánimo.  Quvenzhané  era  quen  de 
saír dela mesma e meterse emocio-
nalmente  no  papel.  Podías  verlle 
nos  ollos  que  estaba  a  vivir  o 
momento e habitando ese mundo.
Con  ela  non  servían  os  trucos, 
houbo que cambiar de estratexia e 
tratala  como  unha  actriz  adulta, 
mentres  eu  empezaba  a  pensar 
como  un  neno,  un  director  de  6 
anos,  para  conseguir  sacarlle  as 
emocións de dentro.

Hai algo seu en Hushpuppy?
Si, e tamén da miña irmá Eliza, que 
axudou a concibir o aspecto visual 
do filme. Os nosos pais eran folklo-
ristas  e  non  nos  deixaban  ver  a 
televisión,  querían  que  nos  diver-
tísemos  fóra,  así  que  cos  outros 
nenos inventabamos un mundo ima-
xinario  nos  canellóns  de  Queens. 
Creo que a forma moderna de edu-
car aos nenos baséase en meterlles 
medo e a idea da miña película é 
celebrar a ousadía.

Usou a cámara en man para meter 
ao público na historia?
Si, si. Quería que a cámara fose a 
rapaza,  a idea era que cada frase 
do  filme  representase  o  punto  de 
vista da nena: como se anda ao seis 
anos, ou que a cámara estea sem-
pre á altura dunha nena fai que se 
vexan as costas dos adultos e nunca 
a  cabeza.  Rodei  con  lentes  moi 
longas  porque  os  meus  recordos 
cando  tiña  6  anos  non  estaban 
centrados  nos  detalles  senón  no 
total.  Quería  crear  unha  perspec-
tiva;  que  o  público  entrase  e  se 
metese no corpo da nena.

A súa película é moi realista pero 
tamén está  chea  de  fantasía.  En 
que modelos se baseou?
Influenciáronme moitos  filmes  que 
se moven polo terreo do fantástico, 
como All That Jazz de Bob Fosse ou 
Underground de  Emir  Kusturica. 
Tamén hai influencia do cinema de 
animación e da literatura de Roald 
Dahl e esas historias contadas desde 
os ollos dun neno.

Cal é a metáfora das bestas?
As  bestas  son  parte  do  punto  de 
vista de Hushpuppy: son unha pro-
xección das súas emocións, dos seus 
sentimentos. Hushpuppy interactúa 
cos  animais  e  os  obxectos  inani-
mados na súa propia cabeza. Cando 
ten  medo,  as  criaturas  aparecen 
para destruír o mundo do seu pai. 
Ela vese a si mesma como un anaco 
de carne moi  pequeno. Segundo o 
pai  enferma, fanse máis presentes 
as bestas, están unidas á morte.

E a semana que vén: AMOR | Dir. Michael Haneke | 22/05/13 | 18/20:30/23 h Cinebox


