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SINOPSE
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Mike  Diamond  e  Adam  Horovitz,
dous dos membros de Beastie Boys,
ofrecen a súa visión íntima e persoal
sobre a historia da súa banda e de
máis de 40 anos de amizade. Tras 25
anos desde a estrea do videoclip de
Sabotage,  o  director  Spike  Jonze
volve  reencontrarse  coa  banda  nun
documental  inspirado  no  libro  de
memorias  Beastie  Boys  Book para
render homenaxe a Adam Yauch, un
dos integrantes do grupo falecido en
2012.
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Como xurdiu Beastie Boys Story?
Comezou  coa  xira  de  presentación
do libro. O meu equipo e eu só axu-
damos en calidade de amigos. Vivo
preto de Mike e véxoo todo o tempo,
e falo moito con Adam tamén. Aca-
baba  de  facerlles  algunhas  suxes-
tións sobre como facer que a súa xi-
ra  do  libro  fose  máis  interesante.
Mike e Adam escribírono e nós sim-
plemente axudamos a producilo e di-
rixilo.  Pero  démonos  conta  de  que
era moi divertido velos ensaiar e to-
car  e pensamos “temos que gravar
isto”.  Entón,  no  último  momento,
gravamos  o  último  espectáculo  da
xira en Londres, máis como un do-
cumento que como algo que puidese
ver a luz. Logo xurdiu a idea de fa-
celo de novo e gravalo ben.
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E cando mudou a historia?
Cando nos xuntamos, quería profun-
dar e estruturalo como unha historia
máis coherente. O show de presen-
tación do libro tiña unha estrutura e
era  moi,  moi  divertido,  pero  quería
que  a  película  tivese  un  enfoque
máis  narrativo.  Terminamos  reescri-
bindo  moito,  a pesar  de  que aínda
hai grandes anacos do libro. Queria-
mos encher  os espazos en branco.
Entón, nós tres, xunto coa miña so-
cia e produtora Amanda e Jonah Hill,

bosquexámolo.  Adam,  Mike  e  eu
puxémolo negro sobre branco. Des-
pois de anos de vernos como ami-
gos, foi moi divertido traballar xun-
tos  de  novo  en  algo,  tal  e  como
adoitabamos facer. Agora crecemos
e  somos  diferentes.  Pasamos  por
moitas cousas, pero tan pronto co-
mo nos puxemos a traballar lembrá-
monos do divertido que fora  sem-
pre. Unha gran parte do proceso é
que se fagan rir entre eles. E podes
ser  parte  de  todo  isto  só con mi-
ralos. Mike e Adam case parecen un
grupo de comediantes clásicos nes-
ta película: ás veces é como se fixe-
sen vodevil. Fano e sáelles de forma
natural.  A  Mike  sáelle  de  maneira
natural facer o parvo e ser o raro, e
Adam apóiase nel á perfección.
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Como  foi  a  gravación  no  King's
Theatre de Brooklyn?
O guión tardou máis do que espera-
bamos.  Traballamos o espectáculo
nun  pequeno  teatro  d'Os  Ánxeles
durante  unha  semana,  logo  pasa-
mos a un teatro meirande outra se-
mana aló, e logo estivemos unha úl-
tima semana antes de chegar a No-
va York en Filadelfia, onde fixemos
os ensaios completos. Pero seguia-
mos escribindo, así que foi unha to-
lemia.  Estabamos en  grandes  tea-
tros,  pero  pasabamos o  día  escri-
bindo  nun  camerino.  Había  moita
presión sobre Mike e Adam. Tamén
tiñamos a estas estrelas convidadas
que viñeron xogar connosco, como
Steve  Buscemi,  Lena  Dunham,
Michael K. Williams, Bridget Everett,
David Cross e Ben Stiller. Era hila-
rante, pero cando entramos na sala
de montaxe, reparamos en que moi-
tas cousas que funcionaban no tea-
tro non eran necesarias na película,
así  que  eliminamos  moito  material
divertido. Mike e Adam son moi na-
turais no escenario; perderiamos al-
go se fixésemos as típicas entrevis-
tas de documental con eles senta-

dos. Que contasen a súa historia ao
público desta forma tan estraña coa
que nos topamos, metade espectá-
culo en vivo e metade documental,
resultou perfecta para eles.
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Como influíu o traballo con Beas-
tie Boys na súa obra?
Os tres influenciáronme porque sem-
pre hai un propósito en todo o que
fan. Nunca farían nada que non me-
recese a pena.  Son moi respectuo-
sos  coas  persoas  que  acoden  aos
seus  espectáculos  e  tamén  coas
persoas coas que traballan. En con-
creto,  Yauch era moi  inconformista.
Cando  se  trataba  de  creatividade,
nunca dicía “non”. Eu xa era un pou-
co  así  porque  viña  do  mundo  do
skateboard,  pero  ver  aos  Beastie
Boys  operar  segundo as  súas  pro-
pias regras  a  maior  escala,  lidando
co  que  chamamos,  entre  aspas,
mundo real (grandes selos discográ-
ficos e managers) e facer as cousas
á súa maneira,  iso  influíume moito.
Tiña  22  anos  e  foi  moi  inspirador.
Aínda o é.
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Este filme é unha verdadeira edu-
cación  musical.  Tamén  resultou
educativo para vostede?
Aprendín moito sobre como fixeron a
música, mesmo as cancións das que
estiven  preto,  porque,  ao  final,  eu
non  estaba  dentro  dese  triángulo
que formaban. Quería capturar o que
amo deles como banda e gran parte
diso  é,  obviamente,  a  música.  Por
exemplo, quixen pór o primeiro verso
de Yauch en  Pass  The Mic porque
me encanta. Usámolo cando están a
terminar  Check  Your  Head  e Adam
está a falar da fame que tiña Yauch
por aprender de todo, desde snow-
board  até  budismo.  Coñecéndoos
tan ben pero estando fóra ao mesmo
tempo, foi incrible pór banda sonora
ás súas vidas utilizando a súa propia
música. Estou moi contento porque
esta película sáese do que é normal.


