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SINOPSE
a

Documental que mostra o proceso de gra-
vación de  Yankee Hotel Foxtrot, o cuarto
disco da banda de Chicago Wilco, que foi
rexeitado  pola  discográfica  Warner  por
crer  que non tiña  atractivo  comercial.  O
disco acabaría sendo todo un éxito de críti-
ca e público. Tamén reflicte algúns confli-
tos internos da banda, entre eles a marcha
de Jay Bennett en plena gravación.

NOTAS DO CATÁLOGO DO IN-EDIT

Pasa por  ser  un  documental  que narra  a
gravación de Yankee Hotel Foxtrot, pero o
enfoque da peza amplía o campo, podendo
por iso apelar mesmo a quen non lle inte-
rese Wilco. E isto é así porque I Am Trying
to Break Your Heart  é en realidade unha
parábola sobre o feito de ser músico e a
súa relación coa industria que teoricamen-
te debe favorecer a creación e difundila.
Gravado  nun  ascético  branco  e  negro,  o
documental  avanza  sen  sobresaltos  polos
períodos dunha gravación mentres vai  re-
xistrando os problemas que aos poucos xor-
den entre a visión que teñen os dous pesos
pesados do grupo, Jeff Tweedy e Bennett.

Os seus desencontros, por momentos pro-
pios dun matrimonio de longa duración no
que se discute non polo motivo aparente
senón polo que subxace, son mostrados coa
naturalidade que fai da cámara un anóni-
mo observador que non toma partido.

Pero  ademais  de  mostrar  as  pequenas  e
grandes argumentacións dunha relación ar-
tística,  que  no  caso  de  Wilco  acaba  coa
saída do grupo de Jay, queda manifesta a
estulticia e incapacidade da industria, per-
sonalizada aquí en Warner, para saber xes-
tionar algo que se aparta do seu esquema
mental. O que a industria non comprende
non  serve,  vén  dicir  o  editor  de  Rolling
Stone, quen fai as aseveracións máis lúci-
das sobre unha industria cuxo último senti-
do el mesmo cuestiona ao afirmar que non
importa quen edite os discos mentres haxa
alguén disposto a escoitalos.

As  imaxes,  sobrias  e cheas  de contraste,
lembran a un filme de Jim Jarmusch. O di-
rector  entrométese  ao  xeito  dos  grandes
documentais, d'O último vals a Don't Look
Back.  Tweedy  destápase  como  un  home
non exento de humor nin traxedia. Este é o
perfecto  making of, mostra como se fai e
desfai un disco e unha banda.
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