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NOTAS DO FILME
a

En novembro de 2012 Baillie Walsh, canda
o  produtor  executivo  Ridley  Scott,  anun-
ciou os seus plans de facer este documen-
tal, inspirado polo premiado filme Life in a
Day.  Walsh  usaría  só  vídeos  e  fotografías
enviadas polos fans que reflectisen como
Bruce Springsteen e a súas música lles in-
fluíron nas súas vidas. 

O equipo de produción editaría o material
en formato de longametraxe, combinando
vídeos caseiros con fotos vellas,  material
de arquivo ou narracións en audio até con-
feccionar unha panorámica sobre o recoñe-
cido músico e compositor. Os fans subirían
os seus arquivos á páxina web da película
www.springsteenandi.com  seguindo  unhas
sinxelas  instrucións.  Aínda  que  preferían
vídeos con calidade, os produtores acepta-
ron gravacións de calquera tipo, feitas con
smartphones  ou  cámaras  de  alta  defini-
ción,  sempre que non pasasen dos  5 mi-
nutos, enviadas entre o 15 e o 29 de no-
vembro de 2012. Walsh editaría o material
para estrear o filme en 2013, que incluiría
actuacións en directo nunca vistas con al-
gunhas das cancións favoritas do Boss.

Walsh declarou ter  recibido 300 horas  de
material,  que  visionou  persoalmente:
“Sentía unha enorme responsabilidade, non
quería  defraudar  a  ninguén.  Preocupá-
bame recibir 4.000 horas, iso tería sido un
problema, pero 300 eran manexables. Ca-
da día vía algo novo, era interesante”.

Walsh dedicou 6 meses á montaxe do fil-
me, e aínda que se amosa o seu amor por
Springsteen no documental, decidiu non in-
cluír certas historias: “As pezas que men-
cionaban a súa xenerosidade ou sobre o 11-
S, que lle daban unha aura mesiánica, fa-
cíanme  sentir  incómodo.  Ese  filme  non
quere deificar a Bruce. Creo que na narra-
tiva queda patente que é un home decen-
te, a través dos sentidos relatos de como
afectou as vidas da xente coa súa música.
Un tío de Israel di que Bruce ensinoulle co-
mo ser un home. Bruce é así, e segue a ser
relevante  a  día  de  hoxe,  sacando  discos
como Wrecking Ball con 60 anos. Pero ten-
tei con forza non facer o filme só como un
admirador”.  Walsh  tamén  explica  que  o
manáger  de  Springsteen  confirmoulle  que
este vira o documental, e que se divertira
moito con el. “A xente que sae na película
pareceulle moi elocuente”.
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