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Crock of Gold: A Few Rounds with Shane MacGowan. Reino unido, 2020. Cor, 93 min. Documental  musical  |
Dirección e guión:  Julien Temple |  Fotografía: Steve Organ | Música: Ian Neil |  Participantes: Shane MacGowan,
Johnny Depp | Produción: Infinitum Nihil, Nitrate Film
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Combinando imaxes de arquivo iné-
ditas da banda e da propia familia de
MacGowan,  xunto  con  animacións
de,  entre  outros,  o  ilustrador  Ralph
Steadman, Crock of Gold é unha ce-
lebración  do  poeta  punk  irlandés
Shane MacGowan, cantante e com-
positor principal de The Pogues. 

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Como se uniu ao proxecto de facer
un filme sobre Shane MacGowan?
Shane e o seu representante,  Gerry
O'Boyle,  pedíronmo.  Sempre  sentín
curiosidade por Shane, pero non es-
taba  certo  de  se  quería  facelo.  En
realidade, estaba a facer outra cousa
nese momento. Non me decidín ata
que Johnny Depp me preguntou se o
ía a facer porque el acaba de unirse
ao proxecto. Coñezo a Johnny desde
hai moito tempo, e el tamén coñece
a Shane desde hai moito. Iso signifi-
caba que habería reforzos, xa que a
participación de Johnny era un apoio
(para manter a Shane centrado).   
a

Tamén é un filme sobre Irlanda e a
súa relación con Gran Bretaña.
O feito de que Shane sexa un inmi-
grante irlandés de primeira xeración,
tan británico como irlandés, era outro
aspecto que me interesaba. Sei que
é un personaxe fascinante en si mes-
mo e a idea de contar esa experien-
cia  a  través  dos  seus  ollos,  de  ter
unha  idea  de  Inglaterra  e  Irlanda  a
través das súas cancións e avaliar a
súa actitude  foi  o  que  me conven-
ceu. 
a

A película é un exemplo de como
usar material de arquivo. Como foi

a combinación das diferentes fon-
tes?
Todo  empezou  cando  Shane  dixo
que non quería facer entrevistas, al-
go que dificultou un pouco as cou-
sas pero, ao final, creo que foi unha
elección acertada, xa que nos obri-
gou  a  buscar  calquera  fragmento
onde el aparecese falando, xa fose
un casete dun xornalista co que fa-
lou ás 5 da mañá ou del falando en-
tre  bastidores  mentres  se  ouve  a
outra  banda  de  fondo.  Para  min,
non importaba  a  calidade  do  son.
Nas cintas vellas, el sempre está no
medio de algo e iso dáballe un com-
poñente  interesante  e  inmediato.
Despois dixo que estaba de acordo
en falar con persoas, e foi moi inte-
resante porque mostraba diferentes
facetas do seu personaxe: o Shane
que  falaba  con  Gerry  Adams  era
moi diferente do que falaba con Bo-
bby Gillespie.
a

Tamén hai  fitas  marabillosas  del
falando da súa infancia, e ao non
haber  material  de  arquivo  diso,
como fixo para mostralo? 
A animación é algo que fixen desde
o principio. Tiven sorte de coincidir
na escola de cinema cos estudantes
que  animaron  The  Great  Rock  'n'
Roll Swindle para min. A esposa de
Shane foi moi importante para que
el  falase  de  como  se  sente  neste
momento, e nós necesitabamos ter
algún tipo de conexión con el.
a

A  estrutura  da  película  lembra
moito á personalidade de Shane.
Goza  saíndose  pola  tanxente  e
tendo pensamentos impulsivos.
Si. Se queres mostrar un retrato ho-
nesto de como cres que é o home:
mostra  que  hai  moitas  contradi-
cións, moitos defectos no seu per-
sonaxe, así como triunfos en termos
de composición, etc. Ten que haber

imperfeccións, pero é unha celebra-
ción  dun  extraordinario  compositor,
músico e persoa. Evidentemente, hai
un arco tráxico na súa vida, pero dal-
gún xeito  segue a  ser  inspirador,  e
quería  tentar  captar  esa  tensión na
súa persoa.
a

Non  hai  ningunha  aparición  de
membros de The Pogues na pelí-
cula. Por que?
Foi decisión súa. Ofrecémosllo e de-
clinaron a proposta. Pero creo que a
película  é  mellor  sen  eles,  porque
nos permite  pasar  máis  tempo con
Shane,  que  é  un  personaxe  moito
máis fascinante. 
a

Que  significou  o  premio  en  San
Sebastián?
Non o esperabamos. Dixéronnos que
nunca seleccionaran un documental
na competición oficial e iso significa
moito para min porque eu realmente
non traballo estes filmes como se fo-
sen documentais. Para min o cinema
consiste simplemente en contar his-
torias. Gústanme as películas de fic-
ción que parecen moi reais, pero os
meus documentais non tratan a rea-
lidade coma se fose un feito obxec-
tivo.
a

Sabe que opina el do resultado?
Viuna. De mala gana, pero sen entu-
siasmo,  recoñeceu  que  lle  parece
unha boa película, o cal é unha ale-
gría, porque pensaba que a odiaría.
Aínda  que  tampouco pasaría  nada.
Tivemos  problemas,  non  lle  gusta
que a xente lle diga o que ten que fa-
cer. Se lle pedía que se movese un
pouco, para ter un mellor ángulo de
cámara, respondíame que fose raña-
la.  E  cando estás  a  rodar  un  filme
non  queres  que  o  teu  protagonista
lisque, así que tiven que ser moi pru-
dente.  Tivemos problemas,  pero  se
lle gustou, xa é abondo para min. E
se non, xa sabe onde vivo.
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