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151THE BEATLES:  
EIGHT DAYS A WEEK
[Ron Howard, 2016]

sinopse
Ron Howard dirixe este documental 
sobre os anos de xira dos Beatles 
que comenza co histórico momento 
vivido o 9 de febreiro de 1964. Ás 20:12 
empezaba a súa actuación no show 
de Ed Sullivan que verían 63 millóns 
de espectadores e mudaría as súas 
carreiras para sempre. A sona mundial 
chegoulles coa histórica xira, entre 
1962 e 1966, na que deron 160 concertos 
en 15 paises. 
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«Funciona como a enérxica 
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“Na xira os Beatles 
pasaron de estrelas  
do pop a redefinir a 
música para sempre”
Entrevista a Ron Howard  
por Mike Fleming Jr.

Centrácheste nas gravacións de 
concertos desde os primeiros tempos 
dos Beatles para amosar a progresión 
da banda, desde a escuridade até a 
celebridade, transmitindo como isto 
último levou á súa eventual ruptura. 
Elidiches os relatos apócrifos que 
falaban da influencia de Yoko Ono 
en John [Lenon] e outras cousas que 
se puideron escoitar. Como foi esa 
escolla? Eles abriron en moitos aspectos 
o camiño que seguirían moitas estrelas 
de sona mundial en diante. A cousa 
chegoume a través de Jeff Jones e o 
equipo de Apple Records que recolleron 
unha chea de material de arquivo de 
afeccionados e gravacións piratas 
que pensaba que podían contribuír a 
enriquecer as gravacións xa existentes. 
Eles querían centrarse nos anos da xira. 
Ao comezo tiña dúbidas mais esa escolla 
comezou a achegar grandes vantaxes 
narrativas. Ese momento foi coma unha 
odisea na súa carreira, unha aventura. 
Canto máis souben máis me parecía 
unha historia de supervivencia, na que 
acadaron a maioría da idade. Nesta xira 
pasaron de estrelas do pop a músicos 
disidentes que redefiniron a música  
para sempre.

Cal foi a túa maior sorpresa? Aprendín 
moito deles. Hai sete ou oito minutos 
de metraxe nova mais non teño un afán 
enciclopédico cos Beatles. O que me 
atrapa desa etapa de crecemento é como 
nos fala dun período da nosa historia 
marcado pola axitación e a revolución 
cultural que estaba a acontecer.  
A maneira en que o contexto os afectou  
e como eles influiron no medio.  
Comecei a reparar que o arquivo tamén 
nos falaba diso. Non só o material dos 
concertos senón o de detrás do escenario. 
A maior sorpresa? A súa integridade 
como artistas e individuos e como 
levaban isto a escena.

Como recordan Paul e Ringo aqueles 
días nos que acadaron unha sona 
que só Elvis Presley experimentou? 
Lémbrano con aprecio e nostalxia  
ou como algo pouco pracenteiro?  
Un pouco de todo. Coido que Paul e 
Ringo afrontáronse a este material 
cunha perspectiva que non esperaban 
ter. Fixemos dúas entrevistas diferentes 
e detectamos unha mudanza real da 
primeira á segunda, nos dous casos. 
Miraron o material editado, comezaron  
a apreciar a aproximación que eu estaba a 
facer e abríronse moito máis no segundo 
encontro. Falando de vagar con Paul 
logo, dixo, «sabes, habitualmente prefiro 
non falar dos Beatles, era unha época da 
miña vida da que estou orgulloso mais 
era a miña vida. Agora, finalmente sinto 
que teño dereito a celebralo». Fun moi 
afortunado de poder entrevistalos nun 
momento no que estaban máis abertos a 
ofrecer respostas sinceras. Ás veces dar 
estas respostas era emocionante para 
eles e noutras desalentador, esgotador e 
mesmo aterrador.

Hai unha fotografía na que vemos a 
unha moza Sigourney Weaver nun 
concerto dos Beatles. Como puideches 
dar con ela? Paul Crowder, o noso 
montador, analizou o material gravado 
polos fans, porque tiñan unha grande 
importancia para min. Quería mirar 
este material desde tres perspectivas: 
desde dentro da burbulla ou como os 
Beatles ollaban a odisea; desde fóra, 
arredor das presións sociais; e sobre o 
que significaban para os fans daquel 
tempo. Comezamos a buscar e buscar e 
de súpeto Crowder dixo: «coido que é 
Sigourney Weaver». Preguntámoslle a ela 
e respondeu afirmativamente e mesmo 
nos concedeu unha entrevista.

O filme trata tamén do momento no 
que os Beatles se negan á segregación 
racial nos concertos do Sur. Non sabía 
nada dos concertos de Jacksonville e 
Florida nos que os Beatles se enfrontaron 
á segregación. Sabía que se manifestaran 
publicamente como antibelicistas e estes 
elementos acadaron relevancia no filme. 
Logo atopamos a Katie Oliver e outros 
afeccionados que estiveron alí e relataron 
os feitos.
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