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20.000 Days on Earth. Reino Unido, 2014. Cor, 97 min. Xénero: Docudrama
musical | Dirección: Iain Forsyth, Jane Pollard | Guión: Iain Forsyth, Jane
Pollard, Nick Cave | Produción: Dan Bowen, James Wilson (BFI, Film4, Pulse
Films) | Fotografía: Erik Wilson | Montaxe: Jonathan Amos | Música: Nick
Cave,  Warren Ellis |  Participantes:  Nick Cave,  Susie  Cave,  Warren Ellis,
Kylie Minogue, Darian Leader, Ray Winstone, Blixa Bargeld
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Festival de Sundance 2014
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Drama e realidade mestúranse nes-
tas 24 horas ficticias na vida do mú-
sico  e  icona  cultural  internacional
Nick Cave. Con ideas sorprendente-
mente francas e un íntimo retrato
do proceso artístico, a película exa-
mina o que nos fai ser o que somos,
e celebra o poder transformador do
espírito creativo.

ENTREVISTA AOS DIRECTORES

Proceden da videoarte e esta é a
súa  primeira  longa  convencional,
estreada en cines en vez de mu-
seos. Como afrontaron o cambio?
Iain:  Apetecíanos  moito  traballar
coa narrativa. Ao creares obras para
museos  tes  claro  que  a  atención
que o espectador dedica á túa obra
é moi breve: pasean, obsérvana 5 o
10 minutos e seguen avanzando. Así
que o teu traballo consiste en con-
densar ideas ou emocións moi con-
cretas. O que non deixa de resultar
interesante, pero despois de facelo
20 anos queres explorar outros ca-
miños.  Por  iso  poder  desenvolver
todos os elementos dunha narración
foi un proceso que gozamos moito.

Concentrar a historia en 24 horas
era  unha  forma  de  concretar  un
filme concibido de xeito moi libre?
Jane: Totalmente. Era una forma de
facer entender ao espectador onde
estaba. Sabíamos que podía resultar
confuso.  Tiñamos  moitas  localiza-
cións (a casa, o estudo, a sala de
concertos) e o percorrido de Cave
dun sitio a outro tiña que ser  im-
predicible. O formato dun día resul-
taba perfecto: érgueste e comezas
a facer cousas. Tamén nos gustaba
o concepto de “Un día na vida de”,
pero de xeito diferente. En televi-
sión vense programas que amosan a
suposta intimidade da xente, e ve-
los lavando a louza ou pasando o fe-

rro. Non nos interesaba iso, un fa-
moso lavando lavando a louza é tan
aburrido como calquera. 
Así  que elaboramos situacións  que
nos facilitaban a narración. Na vida
real,  Nick non vai  ao psicanalista,
pero era unha forma de introducir o
formato  de  entrevista.  O  mesmo
pasa coas escenas do arquivo. O ar-
quivo  existe,  está  en  Melbourne.
Pero é moi limpo, moderno e orde-
nado e a nós interesábanos un ar-
quivo máis subterráneo e escuro. 

Como traballaron  con  Nick  Cave,
que colabora no guión e está acos-
tumado a interpretar?
Jane: O importante era que resulta-
se auténtico mesmo cando estaba a
interpretar. A forma de actuar tiña
que resultar real  tamén nas situa-
cións que están claramente prepa-
radas. No fondo é o que fai cada día
ao saír ao escenario. Ese era o noso
obxectivo.  Antes de acender a cá-
mara,  preparabámolo  todo  como
nun  filme  de  ficción.  Cando  Nick
entraba en escena e empezabamos
a  rodar,  traballabamos  como  nun
documental:  el  comportábase  de
forma  espontánea,  na  maioría  de
escenas o diálogo está improvisado
e  só  rodabamos  unha  toma.  Tra-
tábase de que Nick fose Nick. E ás
veces producíase ese efecto máxi-
co,  eléctrico...  Momentos  como
cando  fala  con  Warren  Ellis  sobre
Nina Simone  e ambos se comportan
coma fans. Aí queda claro que o ob-
xectivo de Nick é provocar o mesmo
efecto transformador na xente que
el sentiu nese concerto de Simone.

Por  que  introduciron  as  escenas
onde Nick Cave atopa a “pantas-
mas” do seu pasado no coche?
Jane: Podíamos ter só a Nick duran-
te  os  90  minutos,  pero  precisaba-
mos ensinar as súas diferentes face-
tas. Tiñamos estas escenas de tran-
sición entre os grandes momentos:
os seus paseos en coche indo da ca-
sa  ao  estudo  e  viceversa.  Así  que
convidamos a tres persoas relacio-
nadas  con  el  que  proporcionaban
tons moi  diferentes.  Ray Winstone
non está para bromas, é moi direc-

to. Con Blixa Bargeld... Esa relación
é  moi  particular.  Víranse  algunha
vez  nos  últimos  anos,  pero  nunca
falaran de por que deixou o grupo.
Así que esperamos que desta vez o
tema  saíse  na  conversa.  E  Kylie
Minogue...  Kylie é marabillosa.  No
fondo  ela  e  Nick  adicábanse  ao
mesmo, pero facíano desde mundos
e  formas  moi  diferentes.  Así  que
tratábase de que dúas persoas que
traballan no mesmo falasen diso, do
que viran no outro ao coñecerse, de
como  lles  impactou  conectar  cos
seus respectivos universos. Tiñamos
case asumido que algún dos encon-
tros non funcionaría e teriamos que
conformarnos  só  cun  par.  Estamos
encantados de que ao final os tres
saísen ben. 

Esta tampouco é a típica película
onde soa unha colección de gran-
des éxitos de Nick Cave. Como se-
leccionaron as cancións, a maioría
do último LP Push the Sky Away?
Jane: É curioso porque nunca pen-
samos en que Higgs Boson Blues fo-
se o tema central do filme, foi xur-
dindo un pouco sobre a marcha. Ti-
ñamos máis en mente Push the Sky
Away,  a  escena  final  ao  carón  do
mar está pensada con esa canción,
é case un videoclip. Pero ao ver a
Nick interpretala en Sidney... Deus!

É máis fácil pensar en todas as pe-
lículas ás que non se parece esta
que atopar influencias evidentes.
Iain:  Devoramos  moitas  películas
musicais,  recuperamos vellos  DVDs
dos andeis, discutímolos e houbo un
momento en que tiñamos máis  ou
menos claro  o  que  non  queriamos
facer.  Non  queriamos  facer  unha
película que fose a versión cinema-
tográfica da Wikipedia. Preferiamos
arriscarnos cun formato co que non
se tivese experimentado antes aín-
da que iso implicase a posibilidade
do  fracaso.  E  estamos  encantados
porque o público está reaccionando
moi  ben.  Amosa  que  os  especta-
dores dispoñen dunha mentalidade
aberta e poden aceptar sen proble-
mas unha película que non se axus-
ta ás regras habituais.

Luns 13: SHIRLEY, VISIÓNS DUNHA REALIDADE · Deutsch | Mércores 15: GOD HELP THE GIRL · Murdoch


