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FICHA TÉCNICA

The Last Waltz. Estados Unidos, 1978. Cor, 117 min. Xénero: Documental 
musical | Dirección e guión: Martin Scorsese| Produción: Robbie Robertson 
(United Artists) | Fotografía: Michael Chapman| Montaxe: Jan Roblée, Yeu-
Bun Yee | Música: The Band | Participantes: Bob Dylan, Van Morrison, Neil 
Young, Joni Mitchell, Neil Diamond, Eric Clapton

SINOPSE
a

Documental sobre o mundo do rock 
rodado  en  1976  no  que  Scorsese 
filma os concertos de despedida de 
The Band, polos que pasaron Dylan, 
Morrison, Young, Mitchell, Diamond, 
Clapton e outras míticas figuras do 
rock das últimas décadas. 

CRÍTICA (www.blogdecine.com)

En  1976,  aínda  enfrascado  na 
complexa post-produción dunha das 
súas películas máis ambiciosas pero 
menos interesantes, New York, New 
York (1977), Martin Scorsese recibe 
unha  proposta  que  non  pode 
rexeitar:  filmar  o  concerto  de 
despedida  dunha  das  bandas  de 
rock máis aclamadas dos anos 60 e 
70, The Band, formada desde 1964 
na súa composición definitiva polos 
canadenses  Rick  Danko  (baixo, 
contrabaixo,  violín,  voces),  Garth 
Hudson (teclados, saxofón), Richard 
Manuel  (piano,  batería  e  voces), 
Robbie Robertson (guitarra e voces) 
e  o  estadounidense  Levon  Helm 
(batería,  mandolina,  guitarra  e 
voces). Despois de moitos concertos 
e moitos quilómetros de estrada, a 
banda  despedíase  para  sempre  en 
Acción de Grazas, concretamente o 
25  de  novembro  de  1976,  no 
Winterland Arena de San Francisco. 
E Martin Scorsese estivo alí con sete 
cámaras  simultáneas  para  deixar 
constancia.

Que  despois  dun  filme  tan  pouco 
afortunado  como  New  York,  New 
York, que  non  foi  un  fracaso  tan 
rotundo como algúns din pero que 
lle causou bastantes problemas coa 
industria e coa súa confianza en si 
mesmo,  Scorsese  fixese  un 
documental  tan  apaixonado  e  tan 
libre, nas antípodas do que acababa 
de  filmar,  dá  idea  da  inspiración 
poliédrica deste cineasta e da súa 
entrega a materiais tan dispares. 

De  feito,  declararía  que  se  New 
York, New York ía sobre a música da 
época do seu pai, O derradeiro vals 
ía sobre a súa propia. Seica resulta 
importante falar do que un coñece, 
máis  que  tentar  efectuar  unha 
reconstrución  dun  pasado  estético 
que se  cadra lle  quede ao artista 
afastado  de  máis,  sobre  todo 
emocionalmente.  Así  as  cousas,  O 
derradeiro vals  pode ser  unha das 
súas  mellores  películas,  ademais 
dun  dos  mellores  documentais 
sobre unha banda e un concerto.

Martin Scorsese vive a música tanto 
como pode vivir o cinema. De feito 
é famosa a  anécdota que contaba 
Robbie Robertson sobre o feito de 
que  el,  un  guitarrista  obsesionado 
con ouvir música, tivo que pedirlle 
por  favor  a  Scorsese,  despois  de 
varios días de esmorgas en casas de 
amigos,  que  baixase  un  pouco  o 
volume. Só un tipo con semellante 
paixón  musical  podía  filmar  algo 
tan  fermoso  e  melancólico,  tan 
inesquecible.

Cando  Scorsese  coñece un artista, 
sexa  cineasta ou músico, polo que 
sinta afinidade e co que estableza 
complicidade,  sabe  manter  esa 
amizade por moitos anos e mesmo 
forxa  unha  alianza  profesional 
duradeira.  Se  xa  lle  pasou  con 
Robert  De  Niro  ou  Paul  Schrader, 
agora  pasaríalle  con  Robbie 
Robertson, líder de The Band, quen 
escribiría  importantes  cancións  de 
futuras películas do director, e que 
a  finais  do  70  introduciulle  no 
mundo da música rock. A amizade e 
o  profundo respecto que senten o 
un polo outro pálpase, máis que se 
ve,  nas  entrevistas  incluídas  na 
película, entrevistas realizadas polo 
propio  Scorsese  a  petición  do 
músico, ignorando que o director ía 
expor algunhas cuestións realmente 
duras  para  os  membros  do  grupo, 
cuestións que sen dúbida son o máis 

valioso,  pola  súa  reacción 
emocional, das entrevistas.

Narrativa  e  estilisticamente,  o 
documento  divídese  en  tres  niveis 
perfectamente  diferenciados.  As 
entrevistas, a actuación en directo 
(na  que  os  asistentes  apenas  se 
ven), e os números en estudio. De 
forma moi astuta e moi elaborada, 
Scorsese acada unha representación 
vivísima da forma en que cada un 
dos integrantes da banda, e moitos 
dos seus invitados musicais, viven e 
experimentan esa vida, do que foi 
para eles formar a banda e coñecer 
a outros artistas polos que sentían 
afinidade e admiración, e tamén do 
que  é  empezar  de  novo  sen  a 
banda. No concerto, cuxa dirección 
artística  corre  a  cargo  de  Boris 
Leven,  levántanse  uns  cicloramas 
procedentes  da Traviata.  Porén no 
visual, polo menos no eido da luz, 
parece  francamente  mellorable, 
pero  estes  problemas  de  imaxe 
dotan  ao  concerto  dunha  maior 
inmediatez, dunha maior fisicidade. 
Coas sete cámaras, Scorsese rexeita 
calquera  procura  da  perfección 
formal,  e  acada  momentos 
irrepetibles de documental musical, 
sen  aburrir  xamais,  atopando 
sempre o plano adecuado para cada 
riff, para cada xesto e cada nota de 
inflexión. Cinema feito música.

Obra incontestablemente maior  do 
seu director, de obrigado visionado 
tanto para os amantes do cine de 
Scorsese como para os melómanos e 
os  mitómanos  de  toda  condición. 
Cinema libre,  fermoso,  vivificador. 
Cinema  feito  vida  e  música.  Con 
este  documental,  Scorsese  pecha 
década,  polo  menos  en  canto  a 
longametraxes,  década  azarosa  e 
chea  de  complicacións  vitais  e 
persoais, que se acrecentará antes 
de  1980,  pois  chega  unha  etapa 
terrible  para  el,  no  tocante  ao 
creativo e á saúde. 

A SEMANA QUE VÉN: The Devil and Daniel Johnston | 24/10/12 | 18 / 20:30 / 23 h Cinebox 


