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A química creativa de catro artistas 
xeniais  fixo de The Doors unha das 
bandas de rock máis representativas 
e influentes de América. Usando me-
traxe rodada entre  a  formación do 
grupo en 1965 e a morte de Morrison 
en 1971, a película séguelles os pa-
sos desde os corredores da escola de 
cinema  de  UCLA,  onde  Mazarek  e 
Morrison se coñeceron, á etapa dos 
estadios. Narrado por Johnny Depp, 
DiCillo revela neste aclamado docu-
mental  metraxe  nunca  vista  ante-
riormente do  grupo,  e  arroxa  nova 
luz  sobre  o  impacto  revolucionario 
da súa música e o seu legado.
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Na súa película mantense a teoría 
respecto de Morrison de que para 
queimarse,  alguén  primeiro  ten 
que arder. Cre que a combinación 
drogas e alcol son imprescindibles 
para converterse nunha estrela?
Creo que Morrison era un ser humano 
inmensamente complexo. A súa vida 
estaba  conducida  por  forzas  moi 
fortes que eran, á vez, creativas e 
destrutivas.  Pero  non  era  un  deus. 
Non era un demo. Era simplemente 
un ser humano, con todo o humor, a 
vitalidade, a curiosidade e o sentido 
da aventura que poida ter calquera 
home ou muller real.

Pero era máis un poeta ou un máis 
dos  mozos  que  morreron  na  cús-
pide?
Sei que é un feito que Morrison loi-
tou profundamente contra a súa de-
cisión  de  ser  un  artista.  El  quería, 
sobre todas as cousas, que se lle vise 
como  un  artista  serio.  Unha  parte 
del  vía sempre o mundo da música 
como se fose unha especie de enor-
me circo. E ese era o seu conflito in-
terno. Cada vez que desaparecía pa-
ra estar só, para tratar de escribir, 
nunca podía esquecer a intensa cha-
mada que sentía sabendo que miles 
de persoas gritaban o seu nome.

Axudoulle a The Doors o ecosiste-
ma  de revoltas  estudantís  ou foi 
ao revés?
Só podo dicir que ese período foi in-
crible na historia de Estados Unidos. 
Os estudantes universitarios fixeron 
o seu propio noticiario nocturno pa-
ra  protestar  pola  guerra  de  Viet-
nam. Foi un momento de gran aper-
tura. Estaban a cambiarse todas as 
vellas  ideas.  Había  un  sentimento 
de que a xente nova realmente po-
día cambiar o mundo. Pero, ao mes-
mo tempo, era unha época de gran 
axitación en Estados Unidos. John F. 
Kennedy e o seu irmán Robert foron 
asasinados, así como un dos grandes 
defensores da igualdade no mundo, 
Martin  Luther  King.  A  guerra  de 
Vietnam estaba a causar unha gran 
destrución e disturbios civís no país.

Pero foi primeiro a música ou pri-
meiro a revolta?
Gran  parte  do  país  ameazaba  esa 
idea  de  cambio.  Pero,  nun  deter-
minado  momento  callou  un  senti-
mento de esperanza; o sentido de 
que novas ideas podían florecer. No 
mundo  musical  desa  época  tamén 
existía ese sentido de rebelión, de 
cambio, de necesidade de cambiar 
por  completo  as  regras  estableci-
das.

The Doors, que papel xogou niso?
Non toda a música daquel período 
estaba preparada para o exame. Só 
unhas poucas bandas e músicos da-
quela poderían escoitarse agora sen 
o sentimento de que se está a es-
coitar música pasada de moda. Sen 
ningunha  dúbida  The  Doors  están 
nese  selecto  grupo,  canda  a  Jimi 
Hendrix,  Janis  Joplin  e  Crosby, 
Stills, Nash and Young. A razón es-
triba, baixo o meu punto de vista, 
en que The Doors nunca trataron de 
escribir música só para o seu tem-
po.  Escribiron  a  música  que  eles 
querían oír. Por iso a súa música ten 
o  poder  e  a  frescura de algo  que 
podería ser escrito hoxe mesmo.

E hoxe, quen podería xogar ese pa-
pel?
Gústame moita música contemporá-
nea. Pero non é algo no que estea 
realmente interesado. Si me gustaría 
realizar  unha  película  sobre  o  mo-
vemento punk en Nova York en 1972.

Por que decidiu rodar unha pelícu-
la sobre The Doors?
Non decidín rodar unha película so-
bre The Doors. Un grupo de produ-
tores  chamoume e preguntoume se 
estaba interesado en dirixir  un do-
cumental que estaban a preparar so-
bre a banda. Dixen que si inmedia-
tamente. A razón era que sempre ti-
ven moi claro que a historia de The 
Doors é unha das máis poderosas da 
historia  cultural  americana.  A  súa 
historia ten o poder e a traxedia da 
mitoloxía  grega.  Unha  vez  que  vin 
todo  o  material  de  The  Doors  nos 
seus arquivos inspiroume moito a ho-
nestidade da banda. Isto fíxome dar 
o primeiro paso e tratar de contar a 
historia da forma máis honesta po-
sible. Houbo moitos mitos e lendas e 
supersticións durante moitos anos e 
sinceramente,  moita  merda tamén. 
Quixen quitar o po de toda esa por-
callada e contar a historia da forma 
máis pura posible, dunha forma tan 
intensa coma o resto dos meus fil-
mes.

Que lle parece que Krieger e Man-
zarek sigan tocando as cancións de 
The Doors?
Hai  pouco tiven a oportunidade de 
velos  tocar  xuntos,  cando  fomos  a 
Sundance.  Foi  algo  improvisado.  E 
sabes,  véndoos e  escoitándoos,  de-
cátaste  de  que  a  esencia  continua 
presente neles, nótase que o viven. 
Impresionoume  o  poder  que  ten  a 
música  neles,  e  creo que deberían 
seguir  tocando.  Entendo  a  John 
Densmore, que non quere que usen 
o nome, porque non son The Doors, 
son dous membros dunha banda que 
se chamou The Doors, pero é obvio 
que necesitan tocar, dálles vida.
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