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Mystery Train. Estados Unidos, 1989. Cor, 105 min. Dramedia |  Dirección e guión: Jim Jarmusch |  Fotografía:
Robby Müller |  Música: John Lurie |  Intérpretes: Masatoshi Nagase (Jun), Youki Kudoh (Mitsuko), Nicoletta Braschi
(Luisa),  Joe  Strummer  (Johnny),  Steve  Buscemi  (Charlie),  Rick  Aviles  (Will),  Cinqué  Lee  (botóns),  Screamin'  Jay
Hawkins (recepcionista) | Produción: JVC Entertainment Networks

SINOPSE
a

A cidade de Memphis é o escenario
das tres historias que conforman es-
te filme. Lonxe de Yokohama segue a
dous mozos xaponeses cuxo soño é
visitar  Graceland,  a  casa  de  Elvis
Presley. En Unha pantasma, unha ita-
liana vese atrapada nesa cidade es-
perando o avión que lles leve a casa
a ela e ao cadáver do seu marido. En
Perdidos no espazo, tres homes son
perseguidos pola lei por mor de ac-
tos realizados baixo efectos do alcol.
Tres  historias  máis  relacionadas  do
que semella. 

NOTAS DA PELÍCULA 

Jarmusch escribiu o guión da pelícu-
la co nome de  One Night in  Mem-
phis, sen ter estado nunca antes ne-
sa cidade. A idea de Lonxe de Yoko-
hama vén  dunha  obra  dun só  acto
que estivera a escribir antes de filmar
Down by Law, sen relación con Elvis
ou con Memphis. A estrutura de his-
torias interconectadas vén do intere-
se de Jarmusch pola obra Geoffrey
Chaucer, as películas episódicas ita-
lianas  e  as  historias  de  pantasmas
do cinema xaponés.
a

Como noutros filmes seus,  o punto
de partida de Jarmusch para escribir
Mystery Train foron os actores e per-
sonaxes que tiña en mente. O papel
de Johnny foi escrito especificamen-
te para Joe Strummer, líder  de The
Clash,  a banda favorita  do director.
Jarmusch concibiu o papel un par de
anos antes de que ambos se atopa-
sen en España, e aínda que daquela
o músico pasaba por un período de
depresión tras a disolución do grupo,
sentiuse  atraído  pola  ambientación
en  Memphis.  Na  rodaxe,  Strummer
preferiría quedarse a soas.

Jarmusch coñeceu ao cantante de
blues  Screamin'  Jay  Hawkins des-
pois de usar a súa música na súa
ópera prima  Stranger Than Paradi-
se. Aínda que reticente con respec-
to á idea de actuar, Hawkins acep-
tou a proposta do cineasta.
a

O papel de Luisa tamén foi escrito
coa actriz Nicoletta Braschi en men-
te; ambos xa traballaran xuntos en
Down by Law.
a

Cinqué Lee é o irmán menor do di-
rector Spike Lee, un amigo de toda
a vida de Jarmusch dos seus días
na escola de cinema da Universida-
de de Nova York.
a

Youki Kudoh uniuse ao elenco des-
pois de que o director vise a súa ac-
tuación en The Crazy Family de So-
go  Ishii  durante  a  promoción  de
Down by Law en Xapón.
a

Repetiron na rodaxe colaboradores
habituais  de  Jarmusch coma John
Lurie,  que se  encargou da música
orixinal; o fotógrafo Robby Müller e
o cantante Tom Waits, que repetiu o
seu rol do locutor de radio Lee Baby
Sims de Down by Law. 
a

Mystery Train filmouse en Memphis
no verán de 1988. Despois de che-
gar á cidade durante unha tormenta
de neve para  buscar  localizacións,
Jarmusch conduciu sen rumbo até
chegar ao cruce dunha estación de
tren abandonada, o restaurante Ar-
cade Luncheonette e o deteriorado
Hotel  Arcade, que se transformaría
no  escenario  principal  da  rodaxe.
Diría nunha entrevista que “ese cru-
ce de rúas está cheo de pantasmas.
Sabes que Robert Johnson camiña-
ba por  esa rúa,  sabes que Muddy
Waters estaba nesa estación”.
a

O filme foi filmado en cores prima-
rias no canto do branco e negro dos

traballos  previos  do  director,  pero
conservou o seu usual ritmo lángui-
do.  Jarmusch definiu  a  súa escolla
cromática como “intuitiva”, optando
por unha paleta de cores frías,  evi-
tando os amarelos e alaranxados, e
usando só esporadicamente chiscos
de vermello (como na maleta da pa-
rella xaponesa).

Mystery Train foi a primeira película
independente estadounidense en ser
financiada polo conglomerado xapo-
nés JVC, cun orzamento (2,8 millóns
de  dólares)  considerable  para  os
modestos estándares de Jarmusch.
A compañía estaba entusiasmada en
producir a película a pesar da insis-
tencia do director en conservar o to-
tal control creativo, e continuarían a
financiar  os  seus  tres  seguintes  fil-
mes. O folgado orzamento e o tem-
po dispoñible déronlle a oportunida-
de a Jarmusch de filmar en cor e en-
saiar  cos  actores  moitas  escenas
que non estaban  no  guión  orixinal,
incluíndo  varias  do  noivado  entre
Mitsuko e Jun.

Jarmusch  aproveitou  a  produción
para  facer  o  segundo  episodio  da
súa  serie  Coffee  and  Cigarettes,
unha colección de curtas con cole-
gas do director sentados falando, to-
mando café e fumando. A curta de
Memphis, titulada Twins, está prota-
gonizada polos  xemelgos  Cinqué  e
Joie Lee xunto a Steve Buscemi, un
camareiro que expón a súa teoría so-
bre un xemelgo malvado de Elvis.

Mystery  Train proxectouse  en  festi-
vais coma o de Cannes, foi nomeada
en seis categorías dos premios Inde-
pendent Spirit e recadou máis de 1,5
millóns  de  dólares.  Recibiu  eloxios
por parte da crítica,  que destacaría
do filme a súa estrutura, o humor e
os personaxes. 

Vindeira sesión, mércores 7: Con saias e a rachar · Billy Wilder


