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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
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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.  

CRÍTICA DO DOCUMENTAL

A arte  e  a  tolemia.  En  The  Devil  
and  Daniel  Johnston hai  un 
momento  en  que  un  galerista  de 
arte  establece  unha  comparación 
entre  o  cantante  e  Van  Gogh  que 
non me parece ociosa en absoluto. 
O tema de fondo deste fascinante 
documental non é outro que arte e 
tolemia. O xenio e a fraxilidade, o 
desexo  de  transcendencia  e  os 
demos  do  Eu,  bipolaridades  en 
conflito permanente e irresoluble.

Daniel  Johnston  é  un  dos  nomes 
propios  da historia  con maiúsculas 
do  rock,  a  que  non  iluminan  os 
vistosos  focos  nin  os  ouropeis 
mediáticos  pero,  desde  a  sombra, 
cambian a paisaxe musical durante 
xeracións.  Da  camiseta  lucida  por 
Kurt Cobain na MTV ao weird folk 
que arrasou na primeira década do 
século XXI, a sombra de Johston é 
moi,  moi  longa.  E  a  súa  lenda 
tamén, claro. 

Non se trata de facer unha crítica 
sobre  o  documental  de  Feuerzeig 
para glosar ao músico, pero si cabe 
dicir que falamos dun tío que desde

preadolescente o gravou todo. A súa 
música en centos de casetes, a súa 
vida  en  cintas  de  Súper  8  e 
declaracións  en  máis  casetes.  O 
director  utiliza  todo  este  inxente 
material (e algúns dos seus moitos 
debuxos, ilustracións que hoxe son 
obxecto  de  desexo  museístico  e 
galerista)  para  documentar  a  vida 
do  cantante  e  a  súa  progresiva 
deterioración,  desde  a  latencia 
cando  era  un  teenager até  o 
colapso mental tras coñecer o LSD 
(se cadra da man de Gibby Haynes, 
dos  Butthole  Surfers,  entrevistado 
nunha  escena  impagable  desde  a 
consulta dun dentista... escatoloxía 
hardcore). 

Delirios místicorelixiosos, paranoia, 
humor aleatorio e sempre estremo, 
bohemia,  adolescencia  perpetua 
(imposible comprender o seu amor 
eterno  por  unha  rapariga  que  o 
engaiolou  aos  15...  impactante  a 
escena dun Johnston xa cincuentón 
cantando a  aquela  moza cos  ollos 
vidrosos  da  dor  polo  amor 
perdido...  un  amor  de  infancia, 
insisto),  internamentos  en 
manicomios... e talento. Un monte 
de  talento  para  cravar  melodías 
perfectas desde o lo-fi antes do lo-
fi  (de  feito  unha  década  antes), 
para cicelar un universo poético de 
imaxes  recorrentes,  infantís,  para 
fotografar a súa ruptura emocional. 
Talento para interpretar folk desde 
o alpendre da súa casa cunha voz 
desbarbada e fráxil que non teme o 
fallo  técnico,  e  cunha  curiosidade 
pura cara ao piano e a guitarra, que 
toca case sen saber tocar.

Todo  isto  queda  perfectamente 
retratado  na  película,  que  nos 
revela  como  pantasmoxéneses 
espectrais as gravacións caseiras de 
toda  unha  vida,  as  intercala  con 
entrevistas en presente (sobre todo 
aos  pais  do  artista)  e  imaxes  de 
arquivo (con actuacións diversas de 

Daniel, xamais ortodoxas... directos 
nos  que  o  cantante  interpreta  no 
medio  dun  perturbado  pranto 
incontido, ou en estados de euforia, 
ou, claro que si, tranquilizado polo 
tratamento psiquiátrico). O director 
retrata  desde  fóra,  tan  só  se 
involucra  nun  momento  de 
intensidade arrepiante cando o pai 
do  tolo  artista  se  derruba  ante  a 
cámara, reconducindo o seu ánimo, 
novamente, á sesión de preguntas, 
para que non se afunda na pena e a 
dor ante a cámara. 

Van intento,  claro.  Esta cinta está 
puída  a  base  de  momentos 
arrepiantes,  angustias  irresolubles 
dunha  alma  perdida  nos  seus 
labirintos  internos,  e  medos  sen 
solución. O final, cos pais sentados 
preguntándose  que  será  de  Daniel 
cando  eles  morran...  co  propio 
cantante  entre  ambos,  mirando  a 
cámara  impertérrito  (non  sei  se 
sereno ou simplemente coa alma de 
paseo por Venus) dá calafríos. Non 
menos  que uns  créditos  finais  con 
Johnston  bailando  a  súa  propia 
música,  documento  tristísimo  de 
que a historia non terminou, que a 
tolemia,  por  suposto,  segue 
instalada no maxín e o corazón do 
artista.

Un dos  documentais  musicais  máis 
belos  e  terribles  que  coñezo, 
afastado  do  eloxio  e  a  mítica  e 
afundíndose no misterio doloroso do 
acto  creativo  e  a  xenialidade  do 
tolo. Unha dicotomía que The Devil 
and  Daniel  Johnston desviste  do 
glamour  que  tanto  idiota  biopic 
banalizara  (o  malditismo,  o  xenio 
chalado, etc.). Nesta loita entre o 
artista e o demente só resta dor e 
unha  enorme  tristeza  empática, 
que flúe libre entre as fotogramas e 
o espectador. Brillante.

Octavio Beares
(estodigo.blogspot.com)
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