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A Dog Called Money. Irlanda, 2019. Cor, 93 min. Documental  musical  |  Dirección, guión e fotografía: Seamus
Murphy | Música: P.J. Harvey | Participantes: P.J. Harvey | Produción: Pulse Films, JW Films, Blinder Films

SINOPSE
a

Nas súas viaxes, a cantante británica
PJ Harvey recompila material inspira-
dor que máis tarde converte en can-
cións. Seamus Murphy documenta o
seu  proceso  creativo  e  traslada  a
procura da artista dese material nu-
nha montaxe poética sen desposuír
a Harvey da súa aura enigmática.

NOTAS DO DIRECTOR

“Dixéronme que, hai vinte anos, po-
díase mercar unha entrada de cine-
ma con balas.”
a

Esta curiosa información é o epítome
do que un ouve no febril  escenario
dunha  guerra.  Estas  palabras,  pro-
nunciadas  por  PJ  Harvey,  ou  Polly,
como eu a coñezo, son as primeiras
que soan en A Dog Called Money. É
algo  que  escoitei  na  miña  primeira
viaxe  a  Afganistán  como  reporteiro
gráfico en 1994 no medio dunha te-
rrible  guerra  civil.  Debín  contarllo
cando estivemos xuntos en Cabul en
2012. Cando escoito a Polly ler esa
frase  agora,  coa  distancia  que  dan
os anos, é como unha antiga lenda
mitificada que volve cobrar vida.
a

Era unha nota entre moitas nos ca-
dernos  que  levaba  consigo  cando
viaxamos xuntos a Kósovo, Afganis-
tán e Washington D.C. para o noso
proxecto  colaborativo.  Os  cadernos
contiñan notas, garabatos e marxina-
lia  sobre  as  súas  impresións  inme-
diatas de primeira man.
a

Decidín usar o recurso de Polly len-
do extractos dos seus cadernos co-
mo fío  para  conectar  os  elementos
dispersos  do  proxecto  para  o  que
viaxamos  a  tres  lugares  distintos,
para ver, escoitar e gravar as histo-
rias que alí  atopásemos.  Co tempo
esas  notas  convertéronse  en  can-
cións para o disco que gravou no so-
to do Somerset House de Londres. O

proceso de gravación en si foi unha
instalación  artística  de  5  semanas
de duración, onde o público estaba
convidado a presenciar o nacemen-
to do álbum a través de xanelas uni-
direccionais.  A  procedencia  das
cancións e a viaxe que percorren é
o arco da película.
a

Polly e eu decidimos emprender un
proxecto xuntos. Queriamos que fo-
se un libro (a súa poesía, a miña fo-
tografía), un disco que gravaría ela e
unha película que faría eu. Queria-
mos ir a sitios que nos interesasen,
que tivesen relevancia para nós por
un motivo ou outro, compartindo a
experiencia pero traballando de for-
ma  individual.  Serían  viaxes  infor-
mativas,  a clásica  combinación  de
escritor  e  fotógrafo.  Seriamos  xor-
nalísticos, pero non xornalistas.
a

Eu cubrira a guerra de Kósovo a fi-
nais dos 90 e volvera en 2004. Polly
xa escribira material sobre as fotos
que  fixen  alí.  Caeunos  do  ceo  un
convite para visitar  Kósovo. O Do-
kufest,  un  festival  moi  agradable
que  se  celebra  en  Prizren,  convi-
dounos á proxección das miñas 12
curtas para Let England Shake.
a

Tralo  festival,  pasamos  un  par  de
días viaxando por alí. Nos distintos
lugares, percibimos entre a xente o
descontento co presente, e a rabia
e o queixume polo pasado. Kósovo
foi o inicio de todo, e descubrimos
que viaxabamos ben xuntos e que
podiamos traballar así.
a

En 2012 púxenme en contacto con
Polly para ver se quería vir a Cabul.
Despois de pensalo uns días, acep-
tou. Cando chegou, eu seguín a tra-
ballar  como sempre facía en Afga-
nistán.  Atopámonos con situacións
que  nos  inspiraron  e  emocionaron
profundamente aos dous.
a

Escollemos Washington D.C., o nú-
cleo do poder occidental, como des

tino final.  Unha cidade onde se to-
man decisións cruciais sobre o des-
tino  de  todo  o  mundo.  Como  se
comporta Washington na  casa,  cos
seus habitantes? Alén do río, hai zo-
nas  con  tremendos  problemas  so-
ciais. En 2014, fomos a Anacostia, a
só un par  de paradas de metro da
Casa  Branca  e  o  Capitolio.  Pasea-
mos polas súas rúas e atopamos a
persoas xogando ás cartas nun so-
portal. Unha moza chamada Paunie,
rebosante  de  confianza  e  carisma,
que parecía unha líder natural. Estas
persoas e a súa situación aparecen
nalgunhas cancións. Coñecín mellor
a Paunie e á súa xente en posterio-
res visitas a D.C. Nese lapso, Esta-
dos Unidos elixiu novo presidente.
a

O estudio de gravación do Somerset
House foi deseñado como unha sala
dentro dunha sala máis grande cu-
nha xanela unidireccional que permi-
tía que o público vise e escoitase a
creación do álbum sen molestar aos
músicos.  Dentro  do  estudo,  todos
levaban micro para que a xente fóra
puidese ouvir cada palabra e nota. 
a

Crin que era unha gran idea que ex-
puña a Polly e aos músicos ao es-
crutinio público. Decidín que tiña que
gravalo. Houbo unha proba con pú-
blico para decidir se era demasiado
intrusivo co proceso, e non o era. Eu
era unha orquestra dun só home, e
creo que quedaba como unha parte
da  acción  xeral.  Para  conseguir  as
imaxes naturais e íntimas que quería,
tiña  que  afastarme  do  proceso  e,
idealmente,  volverme  invisible  para
os músicos. 
a

No interior da sala,  non eras cons-
ciente  do  público,  non  había  inte-
rrupcións:  os músicos facían  o  seu
traballo,  tentando  que  as  cancións
saísen.  Cancións  con  orixe  nunha
premisa  borrosa,  en  viaxes  vividas
noutro mundo que cobran vida nun
vello palacio xunto ao Támesis.
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