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NOTAS DO FILME
a

Leonard Cohen xa foi o obxecto de dous ál-
bums de homenaxe, e multitude de artis-
tas versionaron as súas cancións. Ese tipo
de influencia é unha débeda creativa que
custa pagar, e por iso os que quedaron to-
cados pola obra de Cohen seguen tentando
facelo. Medio documental, medio filme de
concerto, Leonard Cohen: I'm Your Man  al-
terna interpretacións das cancións de Co-
hen gravadas no concerto tributo Came So
Far For Beauty,  producido por  Hal Willner
na Ópera de Sydney en xaneiro de 2005, e
entrevistas de arquivo do propio artista. A
directora Lian Lunson mantén un ton reve-
rencial, o que converte a I'm Your Man no
equivalente  cinematográfico  dunha  cea
confesional.  Pero sen dúbida hai  suxeitos
que se gañaron ese tipo de homenaxes.
Sen diferenciar o divino e o profano, Co-
hen escribe cancións sobre o romanticismo
esgotado e a sabedoría que vén de apren-
der que poucas veces a felicidade perma-
nece moito tempo no mesmo lugar. Os seg-
mentos de entrevistas de Lunson chegan á
fonte dese sentimento; Cohen é un narra-
dor tan cativador da súa propia vida que é

unha mágoa non ter presenciado unha lon-
gametraxe completa de entrevista autobio-
gráfica.
Con todo, a súa historia real xa a conta nas
cancións, e os intérpretes do tributo están
á altura delas. Lunson non tenta sufocar as
actuacións cunha posta en escena compli-
cada; non é preciso cando tes artistas tan
atraentes coma Antony, mellor  aproveitar
os  planos  curtos.  Rufus  Wainwright  sae
máis tempo que ninguén, pero naceu para
interpretar  o  repertorio  de  Cohen,  aínda
que a súa voz expresiva non podería estar
máis afastada do ouveo do mestre. E aínda
que Cohen parecía gozar de boa saúde, o
subtexto que desprenden o concerto e o
filme é que non podería deixar o seu lega-
do en mellores mans. “Seguirás oíndo falar
de min, nena, moito despois de que xa non
estea”,  cantaba  na  súa  peza  Tower  of
Song. Con testemuñas como este, vai  ser
que si.
O documental, presentado na sección ofi-
cial de Toronto en 2005 e en Berlín e Sun-
dance  en  2006,  foi  financiado  por  Mel
Gibson,  gran  fan  do  artista,  que  quería
axudar a difundir a súa obra.
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