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NOTAS DO FILME
a

Janis Joplin é unha das cantantes de rock
& roll máis admiradas e icónicas de todos
os tempos; unha tráxica e incomprendida
figura  que  fixo  estremecer  a  millóns  de
persoas e trazou rumbos inéditos antes da
súa morte en 1970, aos 27 anos. En Janis,
a nomeada ao Oscar Amy Berg analiza por
primeira vez e en profundidade a historia
de Joplin no cinema, e presenta un retrato
íntimo e revelador da complicada artista a
miúdo marxinada.
Joplin forma parte do Salón da Fama do
Rock & Roll e ocupou un lugar privilexiado
na lista dos 100 mellores artistas de todos
os tempos da revista Rolling Stone. Con to-
do, tal e como desvela Janis, Joplin nunca
se recuperou do acoso que sufriu durante a
súa adolescencia en Port Arthur (Texas). A
súa forza no escenario e a súa imaxe desin-
hibida e sexualizada ocultaron a inseguri-
dade e a necesidade de aceptación que a
perseguiron  sempre.  O  descubrimento do
blues supuxo unha vía de escape ao sufri-
mento e á soidade. Ao chegar a San Fran-
cisco  no  amencer  do  movemento  hippie,
uniuse a unha comunidade na que por fin

sentía que encaixaba. Janis Joplin é unha
contradición, unha pioneira dun novo sím-
bolo de artista feminina que nunca cesou
na súa procura do amor e a estabilidade.
As palabras de Joplin recobran voz propia
no filme a través dunha serie de cartas que
escribiu aos seus pais durante anos. Moitas
delas  fanse  públicas  por  primeira vez  no
documental,  reproducidas  pola  actriz  e
cantautora Chan Marshall (Cat Power). Es-
tas cartas son só unha parte do asombroso
material nunca antes visto que Berg achou
durante os 7 anos que estivo traballando
en Janis. Inclúe gravacións inéditas de au-
dio e vídeo en concerto e en estudo (al-
gunhas rodadas polo lendario cineasta D.A.
Pennebaker), e mesmo unha gravación da
conmovedora volta a Texas co gallo da 10ª
reunión do seu instituto, que engaden in-
tensidade e transfundo a esta historia.
Tamén hai entrevistas a familiares, amigos
da  infancia  e  socios  musicais  destacados
como  Bob  Weir  dos  Grateful  Dead,  que
ofrece unha completa visión de alguén que
se esforzou en conectar con cada individuo
e á vez co gran público; saboreando ata o
final cada un destes vínculos.
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