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SÓ OS AMANTES SOBREVIVEN

FICHA TÉCNICA

Only Lovers Left Alive. Reino Unido, Alemaña, 2013. Cor, 123 min. Xénero:
Drama romántico | Dirección e guión: Jim Jarmusch | Produción: Jeremy
Thomas,  Reinhard  Brundig (Recorded  Picture  Co.,  Pandora  Films,  Faliro
House) | Fotografía: Yorick Le Saux | Montaxe: Affonso Gonçalves | Música:
SQÜRL |  Intérpretes:  Tilda  Swinton  (Eve),  Tom  Hiddleston  (Adam),  Mia
Wasikowska (Ava), John Hurt (Marlowe), Anton Yelchin (Ian)

PREMIOS
a

Festival de Sitges 2013
Premio Especial do Xurado

SINOPSE
a

Adam, un músico underground pro-
fundamente  deprimido  pola  direc-
ción que tomaron os actos da Hu-
manidade, reúnese coa súa dura e
enigmática  esposa,  Eve,  quen  non
ten problemas en recoñecer a súa
condición de vampiro. A súa historia
de amor prevaleceu durante varios
séculos, pero o seu libertino idilio
pronto é interrompido pola chegada
de Ava, a salvaxe e incontrolable ir-
má de  Eve.  Mentres  o  seu  mundo
desaparece ao seu ao redor, pode-
rán este astutas pero fráxiles cria-
turas da noite seguir existindo an-
tes de que sexa demasiado tarde?

NOTAS DO DIRECTOR

Só  os  amantes  sobreviven é  unha
historia de amor fóra do común en-
tre un home e unha muller, Adam e
Eve. (O meu guión baseouse en par-
te  no  último  libro  que  publicou
Mark Twain:  Os diarios de Adam e
Eve; aínda que non hai ningunha re-
ferencia  directa  ao  libro  máis  aló
dos  nomes  dos  personaxes).  Estes
dous  amantes  son  o  arquetipo  do
forasteiro,  o  clásico  bohemio,  ex-
tremadamente intelixente e sofisti-
cado, pero aínda así en plena pose-
sión do seu instinto animal. Viaxa-
ron polo  mundo e  experimentaron
moitas  vivencias  extraordinarias,
sempre vivindo na escura marxe da
sociedade. E, do mesmo xeito que a
súa  historia  de  amor,  o  seu  parti-
cular punto de vista da historia da
Humanidade esténdese polos sécu-
los, xa que resultan ser vampiros.

Pero esta non é a típica historia de
vampiros.  Ambientada nas  singula-
res cidades de Detroit e Tánxer, e
tomando lugar  a maior  parte  pola
noite, Adam e Eve deben beber san-
gue  humano  para  sobrevivir.  Pero
agora  viven  no  mundo  do  século
XXI, onde unha dentada ao pescozo
dun descoñecido  sería temeraria e

retrógrada;  para  sobrevivir,  o  san-
gue que lles alimenta debe ser puro
e libre  de contaminación.  E,  case
do  mesmo  xeito  que  as  sombras,
aprenderon hai moito tempo a evi-
tar a atención das autoridades.

Para o  propósito  do noso filme,  o
vampiro é unha resoante metáfora,
unha forma de enmarcar as inten-
cións  ocultas  da  historia.  Esta  é
unha historia de amor, pero tamén
é a historia de dous extraordinarios
forasteiros  que,  por  mor  das  súas
inusuais circunstancias, teñen unha
vasta visión da historia, incluíndo os
seus  impactantes  logros  e  os  seus
tráxicos e terribles fracasos. Adam
e Eve  son  eles  mesmos  metáforas
do presente estado do ser humano;
son fráxiles e están en perigo, son
susceptibles ás forzas naturais, e á
reducida  visión  daqueles  que  se
atopan no poder.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Custoulle sacar adiante este filme.
Levaba 8 anos  co proxecto na ca-
beza,  pero  tiven  que  deixalo  de
lado por problemas de financiamen-
to e polo camiño xurdiu a posibili-
dade de rodar en España Os límites
do control. Ao acabar, decidín reto-
mar a historia e reescribir o guión.

Que diferencia aos seus vampiros
dos demais?
Quixen  fuxir  da  claustrofobia  que
adoita  estar  presente  na  maioría
das historias de vampiros. Os vam-
piros  máis  clásicos  habitualmente
viven confinados en lugares reduci-
dos, dormen en cadaleitos, non po-
den exporse á luz do sol. Todo iso
está moi ben cando tentas xerar te-
rror,  pero  eu non  buscaba iso.  Eu
tentei que os meus personaxes fo-
sen  máis  abertos  en  xeral,  á  cul-
tura, ás ideas, ao que os rodea.

Pensou sempre nestes actores?
En Tilda Swinton si,  quería  contar
con ela desde o principio, foi cru-
cial no proxecto. Cando eu estaba
deprimido e a piques de tirar a toa-
lla,  cando  empezaron  a  xurdir  os
problemas que impedían rodar Tilda

sempre estaba aí para darme apoio.
Dicíame que os atrasos eran un bo
sinal, significaba que aínda non es-
tabamos preparados, e que ela es-
peraría  o  que  fixese  falta.  Tamén
John Hurt estivo desde o principio e
tivo moita paciencia.

Tom Hiddleston tivo que substituír
a  Michael  Fassbender.  Que  foi  o
que lle atraeu de Tom?
Ao  principio  estaba  triste  porque
realmente  gusto  de  Michael,  pero
coido  que  Tom  chegou  por  unha
razón.  Michael  ten  unha  calidade
visceral,  pero  Tom  foi  quen  de
achegar  algo  máis  cerebral.  Vírao
en  Medianoite  en  París de  Woody
Allen e pensei: “Non, ese non é o
meu tipo”. Despois coñecino en No-
va York e foi incrible. Era alto, ele-
gante e entendeu todas as referen-
cias que lle mencionei.

Por que decidiu rodar en Detroit e
Tánxer?
As  localizacións  cambiaron  cando
reescribín o guión. Na primeira ver-
sión a historia sucedía en Roma e
Detroit, pero Tánxer é un dos meus
lugares favoritos e parecíame per-
fecto para situar a Eve. Interésame
Tánxer  pola  súa  enorme diferenza
coa cultura  europea,  cristiá.  Alí  o
consumo de alcol é substituído polo
de haxix e iso convérteo nun lugar
cunha  atmosfera  e  un  ritmo  moi
distintos.  Doutra  banda,  Detroit  é
unha  cidade  que  tamén  me gusta
moito. Eu son de Akron (Ohio), e de
pequeno  para  min  Detroit  era  un
lugar case mitolóxico. O que lle su-
cedeu á cidade é algo moi tráxico,
estraño e triste.

Hai moita ironía no filme, como en
todos os seus traballos...
Sempre que empezo a traballar nas
miñas películas penso que son moi
pesadas  e  discursivas,  pero  cando
nos  poñemos  a  filmalas  vólvense
máis graciosas. Na sala de montaxe,
terminei  dicíndome  a  min  mesmo
que isto é, en realidade, unha co-
media. Parece que, aínda que o in-
tente,  éme  imposible  escapar  da
comedia.
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