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SINOPSE
a

Concerto da banda de rock británica
Led  Zeppelin  filmado  durante  tres
noites no Madison Square Garden de
Nova  York  durante  a  súa  xira  de
1973.

NOTAS DO FILME

Desde finais de 1969, Led Zeppelin
planeaba  filmar  unha  das  súas  ac-
tuacións  en  directo  para  un  docu-
mental proxectado da banda. O ma-
nager do grupo, Peter Grant, cría que
lles acaería mellor a pantalla grande
que a televisión, porque consideraba
insatisfactoria a calidade do son des-
ta última. O primeiro intento foi a fil-
mación (por Peter Whitehead e Stan-
ley  Dorfman)  da  súa  actuación  no
Royal Albert Hall  o 9 de xaneiro de
1970, pero a banda pensou que pa-
recían  anticuadas  cando  viron  as
imaxes  editadas  varios  meses  des-
pois, e a película foi arquivada.
a

Na mañá do 20 de xullo de 1973, du-
rante a xira de concertos da banda
por  Estados  Unidos,  Peter  Grant
contactou co director Joe Massot, ao
que o coñecía xa que el e a súa mu-
ller se mudaron a unha casa en Berk-
shire en 1970, onde fixeron amizade
cos  seus  veciños,  o  guitarrista  de
Led  Zeppelin  Jimmy Page  e  a  súa
noiva Charlotte Martin. Grant rexeita-
ra previamente as ofertas de Massot
para  facer  unha  película  da  banda,
pero  co  gran  éxito  da  xira  actual,
Grant mudou de opinión e ofreceulle
o traballo de director.
a

Massot  reuniu  apresuradamente  un
equipo a tempo para a última etapa
da xira de Led Zeppelin que comeza-
ba o 23 de xullo de 1973, en Balti-
more.  Posteriormente filmou os tres
concertos  do  grupo  no  Madison
Square Garden nas noites do 27, 28
e 29 de xullo de 1973. A película foi
financiada  na  súa  totalidade  pola
banda e rodada en 35 mm cunha

gravación  de  son  cuadrofónica  de
24 pistas. A imaxe en directo só nos
Estados Unidos custou 85.000 dó-
lares. 
a

Os plans de filmar os concertos no
Madison Square Garden foron ame-
azados  cando  o  sindicato  local
tentou bloquear o traballo do equi-
po de rodaxe británico. Despois de
que  os  avogados  da banda  nego-
ciasen co sindicato, o equipo foi au-
torizado a filmar os concertos.
a

Durante as tres actuacións da ban-
da en Nova York, dous membros da
grupo,  Robert  Plant  e  John  Bon-
ham,  usaron  a  mesma roupa  para
facilitar a montaxe sen costuras da
película, pero John Paul Jones e Ji-
mmy Page levaron vestimentas di-
ferentes  nalgunhas  das  noites,  o
que  creou  problemas  de  continui-
dade. 
a

Insatisfeito co progreso da película,
Grant fixo que Massot se retirase do
proxecto  e  o  director  australiano
Peter Clifton foi contratado no seu
lugar  a  principios  de  1974.  A  Ma-
ssot  ofrecéronlle  unha  compensa-
ción  de  varios  milleiros  de  libras,
pero cando Grant enviou a alguén á
casa de Massot para recoller o ce-
luloide, el escondera a pelicula. Isto
levou  a  un  período  de  estanca-
mento  que  finalmente  se  rompeu
cando o  avogado  de  Grant  e  Led
Zeppelin, Steve Weiss, acordou pa-
gar a Massot o diñeiro que se lle de-
bía.  Massot  non  foi  convidado  a
asistir á estrea da película en Nova
York, pero el foi de todos os xeitos,
comprando unha entrada na reven-
da fóra do teatro.
a

Clifton, ao entender que había bura-
tos cruciais na rodaxe do concerto,
suxeriu que todo o espectáculo fose
recreado  nos  Shepperton  Studios
en agosto de 1974,  nun decorado
que imitaba o escenario do Madison
Square Garden. Os primeiros planos

e as  imaxes  a  distancia  dos  mem-
bros da banda puideron meterse en-
tre  as  secuencias  do  directo,  que
constituían a maior parte das imaxes
do concerto que se ven na película.
Cando se acordou que a banda se
reuniría nos Shepperton Studios para
rodar, Jones acababa de cortar o pe-
lo, polo que tivo que levar unha pe-
rruca.
a

O plan de gravar  imaxes adicionais
na xira da banda en outono de 1975
por Estados Unidos foi abandonado
debido  ao  accidente  de  coche  de
Plant en Rodas. The Song Remains
the Same foi finalmente completado
a principios de 1976, con 18 meses
de atraso e exceso de orzamento. 
a

Para  a súa estrea en  Nova York,  o
Cinema I equipouse cun sistema de
son  cuadrofónico  contratado  por
Showco en  Dallas.  Para  as  estreas
da costa oeste, non se empregou tal
reforzo  de  audio.  A  estas  estreas,
xunto coa estrea de Londres, asisti-
ron os membros da banda. 
a

A película funcionou ben na billetei-
ra, recadando uns 10 millóns de dó-
lares en 1977. A pesar diso, o filme
recibiu  críticas  negativas  pola  súa
percepción de produción afecciona-
da e contido autocomplaciente, reci-
bindo as secuencias de fantasía en
particular algunhas das críticas máis
duras.  A  película  non tivo  éxito  no
Reino  Unido,  onde  a  banda levaba
máis de dous anos sen actuar en di-
recto debido ao exilio fiscal. 
a

A pesar de todos os seus fallos téc-
nicos, hoxe en día moitos ven a pelí-
cula  como  un  documento  histórico
interesante  que  capturou  á  banda
nun  momento  particular  no  que  a
súa  popularidade  estaba  no  seu
apoxeo e, nun nivel máis xeral, como
unha representación precisa dos ex-
cesos das industrias da música e do
espectáculo na década de 1970. 


