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UNHA MOZA VOLVE A CASA SOA DE NOITE

FICHA TÉCNICA

A Girl Walks Home Alone at Night. Estados Unidos, 2014. B/N, 100 min.
Xénero: Terror, romance | Dirección e guión: Ana Lily Amirpour | Produción:
AL Amirpour, J Begnaud, S Sayyah (Say Ahh Productions, SpectreVision, Logan
Pictures) | Fotografía: Lyle Vincent | Montaxe: Alex O'Flinn | Música: Johnny
Jewel  |  Intérpretes:  Sheila  Vand,  Arash  Marandi  (Arash),  Dominic  Rains
(Saeed), Marshall Manesh (Hossein), Mozhan Marnò (Atti), Milad Eghbali
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Premios Gotham 2014
Mellor Dirección Novel
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a

Na cidade iraniana de Bad City pode
pasar calquera cousa. No medio dun
abano  de personaxes  marxinais,  un
vampiro vaga na procura de sangue.
Ao western  vampírico  súmaselle  un
romance tinguido de sangue. O filme
combina xéneros e estilos: invoca o
western,  a  fascinación  propia  de
Lynch, o terror e as novelas gráficas.

ENTREVISTA Á DIRECTORA

Onde creceu?
Aínda que son iraniana, nacín en In-
glaterra e vivín en Estados Unidos a
maior  parte  da  miña  vida,  así  que
me sinto  moi  estadounidense.  Che-
guei á puberdade en Bakersfield (Ca-
lifornia), que é unha cidade moi ra-
ra, case como a de Footloose.

Non rodou nela o filme, non si?
Filmei nunha vila chamada Taft, que
está a uns 72 km de Bakersfield. O
meu  equipo  de  fútbol  do  instituto
xogaba contra equipos destoutras ci-
dades do deserto, así foi como des-
cubrín que existían. Taft é unha vila
petroleira, ten a maior densidade de
petróleo  de  California.  Hai  centos,
talvez mesmo miles, de plataformas
petrolíferas,  refinarías e unha chea
de  fume  nestes  enormes  xacemen-
tos. É unha paisaxe incrible, surrea-
lista  e  primitiva.  Obsesioneime con
ela.

Esa paisaxe lembráballe a Irán?
Si, en certo sentido, pero non busca-
ba mostrar un lugar real nesta pelí-
cula. Estaba a pensar nas cousas das
que estou feita, do que teño na ca-
beza. Para min, o lugar é só un re-
cordatorio de que non importa o es-
cenario  estraño  no  que  esteamos
atrapados, a vida segue. Tomar, fa-
cer e volver facer as cousas parece
mostrar o que somos. Cando vexo a
xente coas súas ensaladas orgánicas
e esas cousas, sinto que iso realmen-
te non é moi natural. Síntome máis 

natural n'As Vegas, sabes? Iso é máis
fiel á natureza humana. Somos cria-
turas raras, divertidas e estrañas.

Pode falarnos da música do filme?
Polo  xeral,  cando  estou  a  pensar
nunha historia ou nas películas que
amo e me inspiran, coma  Gummo,
True  Romance ou  Wild  at  Heart,
tenden a ser como dez momentos. A
historia  non  é  o  máis  importante
para min, o que lembro son escenas
e  momentos  e  personaxes  indivi-
duais. A música dálle forma ás nosas
percepcións  e  experiencias  desas
cousas, e é unha parte importante
do xeito no que deseño todo. Nal-
gúns casos, a música chega mesmo
antes que a escena. Recoñezo que
certa canción é o son dun persona-
xe, a súa sensación. Coa moza, eu
sabía que quería ter un tipo de on-
da  ou  espírito  occidental.  Cando
acababa de terminar de escribir  o
guión,  coñecín  a  Collin  Hegna,  un
dos guitarristas de The Brian Jones-
town Massacre.  Díxenlle  que  com-
puxese sobre unha vampira iraniana
occidental e díxome: “Teño un pro-
xecto  tipo  spaghetti  western  cha-
mado  Federale”.  Cando  escoitei  a
música, souben que era a columna
vertebral  da  película.  Sabía  que
certas secuencias ían ser  construí-
das ao redor desas pezas musicais;
é  case  como adaptar  a  película  á
música e non á inversa.
Non me interesa moito  a  relixión,
pero definitivamente creo no poder
da música.  Tes  un cuarto  cheo de
xente de todas as idades, razas, re-
lixións, orientacións sexuais, o que
sexa, e a música úneos a todos co-
mo nada máis pode facelo. A vida é
unha  abstracción,  polo  que  gran
parte  do  que  está  a  pasar  nun
momento está dentro da túa cabe-
za. Especialmente cando tentas co-
municarte a través dunha película,
ás veces a música capta mellor que
as palabras ou o diálogo.

Nunha  liña  similar,  como  de  im-
portante foi o vestiario dos perso-
naxes para a historia? 
Como se ven os personaxes e o que
visten é algo moi importante en cal-

quera  filme,  pero  especialmente
neste. Do mesmo xeito que os sons
que os describen, a forma na que os
personaxes se ven é unha parte moi
importante do meu traballo. A xente
-as iconas, en realidade- crean cul-
tura.  Chegou  Elvis  Presley  e  logo
chegou a cultura rockabilly; todo se
transforma en todo o demais. É es-
traño o xeito no que as persoas icó-
nicas polinizan moitas cousas. Como
podes  sequera  empezar  a  explicar
completamente a cantidade de cou-
sas  que  foron  fertilizadas  por  Elvis
Presley,  Brigitte  Bardot,  ou  mesmo
Riff Raff? Se vistes de certa maneira,
realmente comezas a sentilo.

A soidade é moi importante en cal-
quera película de vampiros. Como
abordou ese tema?
Teño unha relación moi estreita e ín-
tima coa miña soidade; é unha parte
importante de como funciona a miña
mente. A soidade, en xeral, ten unha
especie de reflexo negativo nas re-
lacións públicas, é mal vista, sobre
todo agora que temos teléfonos mó-
biles, os lugares constantes onde es-
capamos, só para estar con nós mes-
mos.  Pero  eu  realmente  valóroa,
ámoa,  e  téñoa preto.  Si,  desexo a
intimidade,  pois  en  realidade  a
maioría das posibilidades que temos
de interactuar cos demais son situa-
cións robóticas sen sentido: pedir un
café con leite ou o que sexa que for-
me parte do teu día. Esa merda até-
rrame moito máis que a soidade! 
Así  que prefiro  quedarme soa  coas
cousas  ás  que  lles  estou  a  prestar
atención antes que escapar constan-
temente a un contacto sen sentido e
superficial. E cando en verdade lo-
gras un contacto con alguén verda-
deira e indubidablemente significati-
vo,  sacódeche,  en verdade sacóde-
che! Non se se é a bioloxía, as hor-
monas animalistas, a maxia, ou que
é, pero ás veces só ves a outra per-
soa  e  sentes  como  se  coñeceses
desde  hai  miles  de  anos.  Hai  algo
realmente  reconfortante  niso.  Para
min, o vampiro é o extremo ampli-
ficado,  o  máis  solitario  de  todos.
Pero por que tería iso que ser malo? 
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