
rm

Primavera Musical
Sesión do 4 de abril de 2018                                                                                         a

MARLEY

FICHA TÉCNICA

Marley. Estados Unidos,  2012. Cor, 144 min. Xénero: Documental musical |
Dirección e guión: Kevin Macdonald | Produción: Steve Bing, Charles Steel
(Cowboy Films, Shangri-La Entertainment, Tuff Gong Pictures) |  Fotografía:
Mike Eley,  Alwin H. Kuchler,  Wally Pfister  |  Montaxe:  Dan Glendenning |
Música: Bob  Marley  |  Participantes:  Bob  Marley,  Ziggy  Marley,  Cedella
Marley, Rita Marley, Neville Bunny Wailer, Chris Blackwell

SINOPSE

Documental  sobre  a vida,  música e
legado de Bob Marley. É a primeira
película  autorizada  pola  familia  do
cantante,  o  que  permitiu  o  uso  de
material privado sobre a súa vida.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Foi difícil evitar o aspecto místico
que rodea a Bob Marley?
Xa existe material abondo sobre Mar-
ley como icona; eu o que quixen foi
ir detrás desa imaxe das camisetas e
pósters, a miña intención era saber
quen foi ese ser humano, e de feito
nunca  me propuxen  facer  un filme
de culto. A miña aproximación e os
meus  sentimentos  cara  a  el  foron
máis  ben  escépticos,  pero  ao  final
terminei adorándoo; penso que é un
heroe real,  que é  unha das  figuras
culturais máis importantes do século
XX, e que ten un impacto perdurable
en diferentes xeracións.

Por que di que o seu achegamento
inicial foi con receo?
Eu estudei con xente que perdeu a
súa vida fumando marihuana, escoi-
tando reggae e tentando ser rastas.
Soa parvo, pero o que persegue o fil-
me é recuperar a figura e o traballo
musical de Marley, que escoitemos a
súa música dunha forma fresca, por-
que adoitamos ouvila en todas partes
e xa non a escoitamos de verdade.
Trátase de aprender de onde veñen
as súas cancións, co transfundo polí-
tico do seu tempo, para poder ache-
garnos outra vez á súa música. A ra-
zón para facer un documental como
este sobre calquera artista é que a
audiencia teña a posibilidade de vol-
ver á arte desa persoa para apreciala
aínda máis. 

Por que decidiu indagar nas orixes
de Bob Marley?
Iso facía o proceso máis interesante.
Esta é unha historia moi diferente á
dos Rolling Stones, da que case cada
paso  foi  documentado,  fotografado
ou filmado.  Marley  naceu e  creceu
no campo, nun mundo cheo de mitos
e maxia, onde a xente pode chegar a
vivir máis de 100 anos, onde ninguén
ten certificado de nacemento nin se

se preocupa por gardar fotos. A úni-
ca foto que se conserva de Bob an-
terior á súa fama é de cando tiña
17 anos... 
Outra  cousa  que  non  podes  sub-
estimar é o feito de que Bob Marley
provén dun dos países máis pobres
do  mundo,  así  que o  seu  discurso
sobre  sufrimento,  igualdade  ou
opresión vén dunha persoa que de
verdade viviu todo iso,  e non dun
revolucionario  educado en Europa.
Creo que esa é unha das razóns do
poder da súa música, aínda que as
súas frases poidan soar a clixé. Co-
mo  di  un  dos  entrevistados:  “Bob
canta dun xeito que hai que crelo”.
Aí radica o seu éxito.

Cal foi o seu maior descubrimento
sobre Marley como persoa?
Moitos  pequenos  detalles  que  me
axudaron  a  entendelo  máis,  pero
talvez  para  min  o  momento  máis
importante  é  cando  os  seus  pa-
rentes  “brancos”  escoitan  as  súas
cancións, nese intre entendín moi-
tas cousas... Por outra banda, unha
das  falsas  concepcións  que se  ten
de  Bob  Marley  é  que  era  un  tipo
preguiceiro,  e  non  é  así.  Era  moi
traballador, sempre estivo moi con-
centrado en acadar o que se propu-
ña, traballaba unhas 18 horas ao día
e unha e outra vez ensaiaba co seu
grupo porque era un perfeccionista,
disposto  a  dalo  todo.  Todos  eses
aspectos definiron o seu carácter.

O reggae significou algo para vos-
tede na súa mocidade?
Cando tiña 14 anos e soaban moito
grupos como Duran Duran, recordo
que  anunciaron  a  morte  de  Bob
Marley.  Definitivamente  formou
parte da miña mocidade, pero non
estaba  obsesionado  con  el.  Anos
máis tarde interesoume aínda máis
como fenómeno,  por  que  lle  che-
gaba a tanta xente, e chamábame a
atención indagar cal era o valor da
súa mensaxe... A clave para min foi
cando estaba a filmar O último Rei
de Escocia en Uganda, un dos acto-
res levoume por un dos barrios onde
vivía a súa familia, e pola rúa vin
con sorpresa moitos murais  de re-
tratos e frases das cancións de Bob

Marley,  para  aquela  xente  viña  ser
como unha especie de santo ou pro-
feta. Impresionoume que despois de
máis de 20 anos da súa morte, Mar-
ley  aínda  lle  chegase  moi  forte  á
xente.

Seica  para  Bob  Marley  tivo  moita
importancia  ser  unha  mestura  de
dúas razas...
O feito de que o seu pai fose branco
explica moito da súa personalidade,
porque ao principio foi un marxina-
do,  naceu  nunha  comunidade  onde
era o único neno mulato, o que lle
fixo sentirse inferior aos demais. To-
do iso tamén explica por que a cues-
tión rasta tivo tanto significado para
el.  Penso que Bob nunca se  sentiu
totalmente aceptado.

Deu entendido a esencia rastafari?
É un fenómeno moi interesante. Para
min é unha combinación entre reli-
xión e política, de como se define a
identidade  a  través  do  movemento
político,  de liberarse da cultura da
colonización, e de crecer como país.
Xamaica  conseguiu  a  súa  indepen-
dencia  en 1962,  cando The Wailers
comezaron a súa carreira. A política
alimentou  moitos  movementos,  co-
ma o Black Power en Norteamérica e
no Caribe, que perseguían reencon-
trar a identidade en África, de alí a
importancia de Etiopía para os rasta-
faris e da necesidade de desmarcar-
se da cultura europea.

Tamén explora a vida amorosa de
Marley.
Para  moitas  mulleres  segue  sendo
fascinante.  A relación que tivo  coa
Miss  Mundo  Cindy Breakspeare,  por
exemplo,  serviu  para  mostrar  que
difícil  foron  as  súas  relacións  coas
mulleres, e de como todas, dalgunha
maneira, perdoárono.

Non é o primeiro documental que
fai. Que lle atrae deste medio?
Unha  das  cousas  máis  marabillosas
de facer un documental é que non
sabes  o  que  vas  atopar,  onde  vai
levarte o proceso, nin que vas des-
cubrir. Sempre é unha viaxe cara ao
descoñecido, un labor de detective.
Por iso gozo moito facendo este tipo
de filmes.
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