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SINOPSE
a

Este documental achégase a un feito 
pouco coñecido: que o líder do míti-
co grupo The Clash,  Joe Strummer, 
despois  de  conseguir  o  éxito  e  de 
verse  asfixiado  pola  fama,  decidiu 
retirarse do panorama musical e bus-
car  tranquilidade  nun  refuxio  tran-
quilo que lle devolvese a paz. E para 
iso elixiu Andalucía, e viviu durante 
un tempo entre Granada e Almería. 
O director Carles Prats (que xa prac-
ticara o documental seguindo o ras-
tro  de figuras  como Buñuel,  Sergio 
Leone, Jesús Franco e Loquillo), pes-
cuda as pegadas que deixou o mítico 
músico polas terras andaluzas, onde 
foi acollido por dúas irmás, Paloma e 
Esperanza, que lle ensinaron a amar 
a cultura española. 

NOTAS DO DIRECTOR

Joe Strummer comprando pico e pa 
para desenterrar a Lorca. Joe Stru-
mmer con cassettes de Manolo Esco-
bar no coche. Joe Strummer peite-
ándose con Fairy. As historias que se 
contaban do líder de The Clash por 
Granada  e  Almería  eran  absoluta-
mente sensacionais. Cos meus cole-
gas Antonio Jesús García e Javier Na-
varrete decidimos buscar testemuñas 
destas  aventuras  e  rodalas.  O  pro-
blema é que non tiñamos ningunha 
clase de medios para facelo. Por tan-
to  rodabamos  cando  nos  deixaban 
unha cámara. Mesmo, nalgunha oca-
sión,  conseguimos  un  micrófono.  A 
pesar das limitacións creo que cons-
truímos un relato moi vivo e diverti-
do  das  andanzas  de  Strummer  por 
Andalucía.  Programado  en  festivais 
de todo o mundo, o documental con-
verteuse nun pequeno clásico. 

REPORTAXE DE EL PAÍS 

Cúmprense 10 anos do falecemento 
de  Joe  Strummer,  líder  da  mítica 
banda  The  Clash,  icona  do  punk  e 
conxunto no que se inspiraron outros 

grupos  de  diferentes  xéneros  mu-
sicais  durante décadas. O vencello 
do  artista  con  Andalucía  oriental 
xurdiu na década dos 80. Strummer 
visitou  Almería por  mor da rodaxe 
dun vídeo musical e, pouco despois, 
pola  longametraxe  Directos  ao in-
ferno, de Alex Cox, en 1985. A pai-
saxe  engaiolouno.  Desde  entón,  e 
froito  tamén  das  súas  frecuentes 
viaxes á veciña Selecta, estableceu-
se durante longas tempadas en San 
José, núcleo urbano situado no co-
razón do Parque Natural de Cabo de 
Gata-Níjar, onde se atopan as praias 
de Mónsul e Genoveses.

Veciños de Níjar, familiares, artistas 
e amigos de Joe Strummer reviven a 
figura  do  músico  e  a  súa  relación 
con  Almería  e  Granada  no  docu-
mental  Quero  ter  unha  ferretaría 
en Andalucía, unha idea orixinal dos 
almerienses Antonio Jesús García e 
Javier Navarrete que dirixiu Carles 
Prats. A fita proxectouse en Chile, 
Barcelona  e  San  Sebastián  e  con-
seguiu un éxito inesperado, confe-
san os seus autores. 

Joe Strummer atopou en Almería o 
descanso e a paz que buscaba des-
pois  de  anos  de  éxito  con  The 
Clash. Na costa pasaba desapercibi-
do e esa sensación resultáballe gra-
tificante. Paseaba polas prazas dos 
barrios e aldeas pesqueiras do Par-
que Natural cun pequeno dicionario 
inglés-español en man, e trataba de 
charlar  cos  maiores.  Fillo  dun  di-
plomático, o músico era “un home 
culto”, sinala García. A vida do poe-
ta García Lorca, a Guerra Civil e as 
historias da Andalucía máis profun-
da espertaban interese no artista. 

A luz e a paisaxe de Almería (coa 
súa mestura de deserto e mar) ins-
piraron  a outros  artistas,  entre os 
que  destaca  John  Lennon  e  a  súa 
obra  Strawberry  Fields  Forever. 
Strummer estaba “namorado” desta 
terra,  segundo a súa esposa, Lucin-

da. Con ela e cun grupo de persoas 
compartía unha casa okupa en Lon-
dres a pesar de ser millonario.  Alí, 
unha noite, Strummer dixo que que-
ría montar unha “ferretaría en Anda-
lucía”. 

CRÍTICA DE JORDI COSTA

En  Joe  Strummer:  The  Future  Is  
Unwritten (2007),  Julien  Amorne 
elaboraba un complexo retrato do lí-
der dos Clash, fillo de bo berce que 
acabou afirmándose como lúcida voz 
da desconformidade e que atopou o 
seu lugar no mundo no seu plácido 
retiro  almeriense.  En  Quero  ter 
unha ferretaría en Andalucía, Carles 
Prats  propón  un  estimulante  e  re-
pousado  discurso  que  podería  fun-
cionar  como a  cara  B  dese  valioso 
documental. Cunha modestísima for-
mulación  de  produción,  pero  unha 
encomiable  capacidade  para  propi-
ciar a emerxencia do dato revelador 
ou a reminiscencia emotiva, o docu-
mental  supón  unha  peza  máis  do 
mosaico que Prats vai elaborando so-
bre Almería como espazo mítico.

A película  non logra  esquivar  certo 
alento haxiográfico na lembranza do 
ausente, pero achega valiosas notas 
ao pé sobre o retrato oficial: a em-
patía de Strummer coa dor das víti-
mas  da  Guerra  Civil  durante  a  súa 
procura persoal dos restos de Fede-
rico García Lorca, a pintoresca xéne-
se do tema Fiesta de The Pogues, as 
excentricidades  do  seu  método  in-
terpretativo durante a rodaxe de Di-
rectos ao inferno, a súa conexión co 
flamenco e a súa sintonía e traballo 
en común co grupo 091. O conxunto, 
ante todo, establece liñas de conti-
nuidade entre o artista e a súa des-
cendencia  artística.  E,  tamén,  ex-
plora a saudable vocación de anoni-
mato dun creador esencial que tal-
vez non se sentía recoñecido na súa 
propia imaxe pública, forxada sobre 
a radicalidade estética dos tempos.
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