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PREMIOS
a

Premios Grammy 2003
Mellor Vídeo Musical de Longa Duración

SINOPSE
a

Este  documental  combina  entrevistas  re-
centes e vellas gravacións para proporcio-
nar  unha  visión  completa  de  The  Clash,
unha das bandas de rock máis influíntes do
mundo. Metraxe de vellos shows en clubs e
concertos en estadios intercálanse con en-
trevistas cos membros da banda. The Clash
comezaron como punks rebeldes desexosos
de combinar as súas influencias: Simonon
inclinábase cara ao reggae, Jones cara ao
rock  británico  máis  duro,  e  Strummer
favorecía o R & B estadounidense. A pesar
de  varias  pelexas  e  conflitos,  The  Clash
emerxeu como "a única banda que impor-
taba", unha banda que se aventurou máis
aló  do  punk  para  crear  un  son  único  e
inesquecible. Westway to the World docu-
menta os seus inicios, o seu ascenso ao es-
trelato, e o seu colapso.

NOTAS DO DOCUMENTAL

Don Letts era o DJ residente da discoteca

Roxy, un coñecido enclave punk nos 70, on-
de  coñeceu a The Clash mentres pinchaba
reggae.  Converteuse  no  camarógrafo  da
banda  e  dirixiu  os  videoclips  de  London
Calling e Rock the Casbah. En Westway to
the World, reuniu a todos os membros do
período glorioso  do grupo:  Strummer, Jo-
nes, Simonon e Headon.

La banda rememora a influencia da cultura
dos 60 e a grupos como os Sex Pistols e os
Ramones.  Strummer  e  Simonon  discuten
sobre  as  súas  deficiencias  instrumentais
iniciais,  e  como  a  chegada  do  talentoso
Headon cambiou as súas fortunas.

Os entrevistados son interesantes,  hones-
tos e divertidos. Detallan eventos extraor-
dinarios, coma o seu catastrófico primeiro
concerto en Sheffield, a súa sinatura con
CBS  Records  para  desgusto  dos  fanzines
punk, a realización da súa tolemia de disco
triple Sandinista, e a súa residencia de 15
noites no club de Bond de Nova York.

Intercálanse os recordos do grupo con fan-
tásticas gravacións de actuacións, confor-
mando unha brillante achega a unha banda
que pasou das casas okupas de Londres ao
Estadio Shea, antes de implosionar en ple-
no apoxeo do seu potencial.
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