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NIGHTCRAWLER

FICHA TÉCNICA

Nightcrawler. Estados  Unidos,  2014.  Cor,  113  min.  Xénero:  Thriller  |
Dirección e guión: Dan Gilroy | Produción: J Fox, T Gilroy, J Gyllenhaal, D
Lancaster,  M  Litvak (Open  Road  Films,  Bold  Films)  |  Fotografía:  Robert
Elswit |  Montaxe: John  Gilroy  |  Música:  James  Newton  Howard |
Intérpretes: Jake Gyllenhaal (Louis Bloom), Rene Russo (Nina), Bill Paxton
(Joe), Riz Ahmed (Rick), Kevin Rahm (Frank), Ann Cusack (Linda)
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Louis Bloom é un mozo sen emprego
nin escrúpulos que decide penetrar
no mundo do xornalismo sensacio-
nalista tras ser testemuña dun bru-
tal accidente. Os nightcrawlers son
a versión  televisiva dos  paparazzi:
armados con videocámaras, condu-
cen  a  toda  velocidade  polas  rúas
d'Os  Ánxeles  escaneando  emisoras
de emerxencias e aparecen rapida-
mente  en  crimes,  accidentes  e
incendios  para  captar  imaxes  que
logo venderán ás televisións.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Como se lle ocorreu a idea?
Hai moitos anos intereseime por un
fotógrafo de escenas de crime dos
anos 40 chamado Weegee (pseudó-
nimo de Ascher Fellig). As súas ins-
tantáneas eran perlas entre os co-
leccionistas, pero non atopei a for-
ma de realizar un filme ambientado
na época, así que aparquei a idea e
mudeime  a  Os  Ánxeles.  Hai  uns
anos ouvín falar dos  nightcrawlers,
esa  xente  que  conduce a  160 por
hora cos escáneres en marcha. Co-
mo  guionista,  pensei  que  era  un
mundo fascinante, pero non souben
que facer con el ata que pensei en
Lou,  o  protagonista.  Para  min,  as
ideas chegan aos poucos: unha vez
conectados o mundo e o personaxe,
todo cobrou sentido.

Lou parece representar a millóns
de mozos en paro, aos que cada
día lles piden que vaian máis lon-
xe para probar a súa valía.
Esa é a xénese do personaxe. Son
moi consciente de que existen de-
cenas de miles de mozos en todo o
mundo que carecen de traballo  por
mor da crise. A mocidade ten cada
vez  menos  esperanzas  de  atopar
unha saída profesional. As prácticas
non conducen a nada, non hai segu-
ridade social. No mundo hai moitos
mozos desesperados que se ven for-

zados  a  aceptar  traballos  que  en
condicións normais rexeitarían.

Critica un mundo no que Lou ob-
tén recompensa deste traballo?
Podería  verse  como  unha  crítica,
pero eu o que me propuxen foi re-
tratar  de  forma  obxectiva  o  que
creo que é unha realidade. Teño a
sensación de que se volvese ao cabo
de dez anos, Lou sería o dono du-
nha gran empresa. Creo que os xe-
fes das multinacionais toman deci-
sións moito peores que as de Lou,
así  que  el  estaría  preparado  para
entrar nese mundo. Cando es quen
de deixar sen pensión a 40.000 per-
soas e logo comprar un iate, iso é
máis criminal que o que fai Lou. 

Como foi traballar con Jake?
Moi  intenso  e  profundo.  Viaxei  a
Atlanta cando estaba a  rodar  Pri-
sioneiros para  proporlle  o  papel.
Fomos cear e enseguida decidimos
que  íamos  colaborar  moi  intensa-
mente, con moito ensaio previo. A
min gústame asumir riscos, e Jake
non lle teme a nada e quería probar
cousas novas. Respectou o guión e
non  tocou  unha  coma,  enfocouno
coma unha obra de teatro. Eu pola
miña banda quixen respectar a súa
capacidade  de  dar  nova  vida  ao
proxecto dun xeito que eu non po-
dería. 
Por  exemplo,  a  perda de peso foi
idea  de  Jake.  Falamos  moito  de
atopar un símbolo do personaxe, e
pensamos no coiote. Non hai coio-
tes gordos, todos están esfameados
e  pola  noite  baixan  das  montañas
para comer. Ideamos a Lou como un
depredador nocturno, e Jake propu-
xo perder peso para lograr ese as-
pecto. Agora todo ten sentido, pero
crédeme que me entrou medo can-
do perdera 10 quilos e empezaron
as  rodaxes  diarias.  Pero  eu  sabía
que deixarlle probar unha idea súa
era  conseguir  sacarlle  o  máximo
partido.  Houbo  momentos  en  que
Jake facía algo no set e mesmo eu
tiña as miñas dúbidas, pero logo ve-
lo na sala de montaxe e dis: “É xus-
to o que quería facer!” Foi un au-
téntico pracer traballar con el.

Cal  foi  o  principal  reto  ao  facer
esta película?
Tiñamos  80  localizacións  e  só  28
días para rodar. Houbo ocasións en
que  chegamos  a  trasladarnos  dúas
veces nunha mesma noite. Colles a
100 persoas e unha caravana de ve-
hículos de máis de medio quilóme-
tro  e  vas  a  outra  localización  ás
dúas da madrugada para rodar tres
páxinas  de  guión.  O  raro  disto  é
que, na maioría de filmes con orza-
mento  axustado,  cando  rodas  en
exteriores,  a  xornada  termina  ao
solpor. Para nós, a xornada acababa
ao amencer.  Esa  era  a  parte máis
complicada. 

Coñeceron algún nightcrawler?
Si; Jake, o director de fotografía e
eu saímos un par de noites cun tipo
chamado  Howard  Raishbrook,  que
fixo de asesor técnico. Foi horrible.
O primeiro  que vimos foi  un acci-
dente no que tres nenas saíran dis-
paradas dun coche tras chocar con-
tra un muro. Nós os tres quedamos
pampos,  mentres  aquel  home saíu
do  vehículo  con  toda  a  profesio-
nalidade, filmou a escena, editouna
e vendeuna a catro televisións. Esta
xente  vese  si  mesma  como  lexí-
timos  provedores  de  servizos.  Se
hai  demanda  deste  material  nos
informativos, quen son eu para xul-
galos  ou  dicir  que o  que fan está
mal? Creo que en canto o cineasta
aplica a inmoralidade a algo está a
impedir que o espectador tome as
súas  propias  decisións.  Quixemos
reflectir  este  pequeno  nicho  de
mercado dos medios da forma máis
realista posible, e deixar que o pú-
blico decida que está mal ou non.

Viron xa o filme os nightcrawlers?
Si,  Howard  viuna  cos  seus  irmáns
(traballan  xuntos),  e  encantoulles.
Gustoulles porque é fidedigna, para
eles iso era importante. Ao princi-
pio foron remisos a participar, pero
despois  preocupáronse  de  que  os
códigos da policía fosen os correc-
tos e que se empregase ben o ar-
got.  Dixeron  que  de  implicárense,
había  que mostralo  todo tal  como
é. E amosámolo real de todo.
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