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GLASTONBURY

FICHA TÉCNICA

Glastonbury. Reino Unido, 2006. Cor, 138 min. Xénero: Documental musical | Dirección 
e guión: Julien Temple |  Produción: Robert Richards (BBC Films) |  Fotografía:  Terry 
Flaxton, Ben Smithard, Julien Temple | Montaxe: Niven Howie, Tobias Zaldua | Música 
e  participantes:  David  Bowie,  Coldplay,  Oasis,  Primal  Scream,  Björk,  Blur,  Massive 
Attack, Michael Eavis, Joe Strummer, Billy Bragg, Nick Cave, Morrissey, James Brown
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NOTAS DO FILME
a

Glastonbury retrata a historia do festival 
homónimo de 1970 a 2005, e supón o ter-
ceiro intento de filmar o evento.

O  proxecto  comezou  cando  o  futuro  de 
Glastonbury non estaba claro. O fundador 
Michael  Eavis  quería gravar o festival  de 
2002 por se resultaba ser a edición final. 
Menos dun mes antes de que se celebrase, 
non  había  tempo  que  perder.  Robert 
Richards, un traballador histórico do festi-
val, exerceu o papel de produtor e fichou 
ao director local Julien Temple (The Filth 
and the Fury). En dúas semanas, había un 
equipo de 12 persoas listo para filmar.

Afortunadamente, Glastonbury superou os 
seus  problemas  e  seguiu  a  celebrarse. 
Temple, que só se comprometera a filmar 
unha edición, deuse conta de que quería 
rexistrar  a  historia  do  festival,  e  volveu 
rodar  en  2003,  2004  e  2005.  Ao  mesmo 
tempo,  estivo  recompilando  material  de 
arquivo de cada edición do evento, desde 
extractos do filme que fixera Nicolas Roeg 
en 1971 a vídeos caseiros gravados polos 
asistentes e clips da BBC desde 1994.

Reuníronse 900 horas de material, que se 
editaron mesturando imaxes  de bailoteos 
dos asistentes, escépticos veciños do lugar 
e actuacións sobrecolledoras de ídolos mu-
sicais,  documentando  así  a  evolución  do 
festival musical máis antigo do mundo. 

Glastonbury naceu en 1970, cando Michael 
Eavis  abriu  a  súa  granxa de 150 acres  a 
1.500 persoas que pagaron unha libra para 
ver actuar a un feixe de estrelas do pop e 
o folk na fin de semana do solsticio de ve-
rán. Desde entón, centos de miles de asis-
tentes teñen pasado polo recinto, e moitos 
outros millóns seguiron as súas retransmi-
sións por radio ou televisión. 

Entre  os  músicos  que aparecen  no docu-
mental habería que destacar a The Velvet 
Underground,  Nick  Cave  and  the  Bad 
Seeds,  Primal  Scream,  Alabama  3,  Billy 
Bragg,  Cypress  Hill,  The  Scissor  Sisters, 
Radiohead,  Babyshambles,  The  Levellers, 
David  Gray,  Björk,  Coldplay,  Chemical 
Brothers, Stereo MC's, Blur, Joe Strummer 
& the Mescaleros, English National Opera's 
'Die Valkyrie', Ray Davies, Pulp, Faithless, 
The  Bravery,  Morrissey,  Prodigy,  Toots  an 
the Maytals e David Bowie
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