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THE DEVIL AND DANIEL JOHNSTON

FICHA TÉCNICA

The  Devil  and  Daniel  Johnston. Estados  Unidos,  2005.  Cor,  110  min. 
Xénero:  Documental  musical  |  Dirección  e  guión:  Jeff  Feuerzeig  | 
Produción: Henry Rosenthal (This Is That Productions, Complex Corporation) 
| Fotografía: Fortunato Procopio | Montaxe: Tyler Hubby  | Música: Daniel 
Johnston | Participantes: Louis Black, Bill Johnston, Daniel Johnston, Mabel 
Johnston, Jeff Tartakov, Kathy McCarty, Gibby Haines, Jad Fair, David Fair, 
Matt Groening | Versión orixinal con subtítulos en castelán

PREMIOS
a

Festival de Sundance 2005
Mellor Director de Documental
Festival de San Francisco 2005
Premio do Público

SINOPSE
a

Documental  sobre  o  cantautor 
norteamericano Daniel Johnston: un 
xenio,  compositor,  cantante  e 
artista maníaco depresivo a quen as 
drogas  e  a  enfermidade  mental  o 
levan  a  imaxinarios  encontros  co 
demo.  Desde  moi  pequeno  Daniel 
mostrou trazos da súa xenialidade e 
creatividade  artística,  a  través  da 
banda deseñada e as gravacións en 
Super  8.   O  documental  segue  a 
Johnston  e  amosa  como  se 
transforma  en  obxecto  de  culto 
apoiándose nas súas gravacións. 

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Como xurdiu a idea de facer unha 
película sobre Daniel Johnston?
Obsesioneime coas súas cancións e 
a  súa  obra  pictórica  hai  moitos 
anos, en 1985. Fascinoume porque 
era  único,  cru  e  real.  O  que 
expresaba  conmovíame  dun  modo 
moi especial.

Descubriu  a  súa  música 
directamente  ou  a  través  da 
influencia que tivo noutros grupos 
como Sonic Youth ou Nirvana?
Si,  descubrina  directamente. 
Probablemente  fun  unha  das 
primeiras  persoas  que  escoitou  as 
súas  cintas.  Pedín  a  primeira  por 
correo  e  encantoume.  Despois 
compreinas todas.  O que máis me 
gustaba desas cintas era que entre 
canción e canción gravara  as rifas 
que lle botaba a súa nai, e tamén 
os  debuxos  que  facía  para  as 
portadas, que eran incribles. Desde 
o  principio  deime  conta  de  que 
Johnston  era  máis  que  un 
cantautor, era un gran artista. 

No filme hai moi poucas imaxes de 
Johnston falando de si mesmo. Foi 
unha  decisión  consciente  ou  se 
debe simplemente á dificultade de 
conseguir que fale ante a cámara?
Son as dúas cousas. Filmei horas de 
entrevistas,  pero  tomaba  tanta 
medicación que os seus testemuños 
non  tiñan  interese  ningún.  Eu 
quería  facer  algo  innovador  e 
pensei que era mellor usar os seus 
diarios gravados en cintas e as súas 
películas,  e  entrevistar  a  outras 
persoas  que  tivesen  algo  máis 
interesante que dicir.

Pode  parecer  estraño,  case 
narcisista,  que  haxa  xente  que 
filme os aspectos máis triviais da 
súa  existencia.  É  unha  práctica 
común en Norteamérica ou é unha 
excentricidade?
Todos  os  grandes  artistas  son 
grandes  narcisistas,  e  Daniel 
Johnston  o  é  en  grao  superlativo. 
Ten  unha  gran  confianza  en  si 
mesmo e no seu talento, e o que fai 
que a  súa música  e  a súa pintura 
sexan  tan  especiais  é  que  son 
totalmente  autobiográficas.  Daniel 
exprésase  a  través  da  súa  arte. 
Podemos chegar a sabelo todo sobre 
el  a  través  dos  seus  debuxos  e 
cancións.  Unha  parte  importante 
deste  labor  artístico  foi  filmar 
películas  para  documentar  a  súa 
propia  vida.  É  fantástico  poder 
contar  con  todo  ese  material  de 
autodocumentación,  é  un  recurso 
extraordinario  porque  elimina  a 
subxectividade  do  director,  pero 
non creo que sexa nada común.

Pero era consciente da existencia 
de todo ese material e de que ía 
poder utilizalo?
Ninguén sabía que Daniel Johnston 
filmara  esas  películas,  ninguén  as 
vira. Eu era o seu fan número un e 
non  sabía  que  existían.  Son 
fantásticas,  moi  divertidas;  son  as 
mellores películas caseiras que vin.

Lémbranme ás películas de Charles 
Chaplin,  Buster  Keaton  e  Jerry 
Lewis...  Ou  a  Peter  Sellers  cando 
interpretaba  varios  papeis  e  se 
dirixía  en  Teléfono  vermello,  
voamos  cara  a  Moscova.  Daniel 
facía  o  mesmo  cando  se  vestía 
como a súa nai e a parodiaba.

Tardou  catro  anos  en  rodar  o 
filme. Xa debe de ser da familia...
Son  un  perfeccionista.  Era  unha 
historia  épica  e  tiña  que  facerse 
ben. Non podía deixala a medias. A 
xente debería tomarse máis tempo 
en facer as cousas ben.

Tivo algún tipo de aprehensión ao 
tratar  cun  tema  tan  delicado  e 
cunha personalidade tan inestable 
como a de Daniel?
Sabía o que me esperaba, coñecía 
ben a súa historia e era consciente 
do  perigoso  que  podía  ser.  Tamén 
sabía que unha das súas formas de 
expresión  artística  consiste  en 
foder  á  xente  dun  modo 
intencionado:  á  súa  familia,  aos 
seus amigos, etc. O seu pai adoita 
dicir:  "Todos  somos  peóns  no 
taboleiro da mente de Daniel". Iso é 
moi  certo.  Eu  estaba preparado e 
sabía  que  Daniel  ía  enfrontarse  a 
min  calquera  momento,  pero  non 
lle  ía  a  permitir  que  sabotase  a 
película.

Que lle diría ao público do filme?
Con  este  filme  procurei  alcanzar 
unha  verdade  máis  profunda  que 
fose  máis  aló  da  presentación  da 
realidade.  É  unha  película  moi 
subxectiva  porque  está  contada 
desde o punto de vista de Daniel. 
Tentei colocar ao espectador dentro 
da  súa  mente  para  que  lle 
acompañe na súa viaxe polos  seus 
momentos de euforia e depresión, 
de comedia e traxedia,  e  que,  ao 
final  desa  viaxe  teña  unha 
sensación  especial.  Quero  que  o 
espectador quede feito po.
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