
 

Sesión 23 de xaneiro de 2013                               CICLO COMEDIA
A PARTE DOS ANXOS

FICHA TÉCNICA

The  Angels'  Share. Reino  Unido,  2012.  Cor,  106  min.  Xénero:  Comedia 
dramática  |  Dirección:  Ken  Loach  |  Guión:  Paul  Laverty|  Produción: 
Rebecca O’Brien (Entertainment One, Sixteen Films) |  Fotografía:  Robbie 
Ryan | Montaxe: Rebecca O’Brien |  Música: George Fenton | Intérpretes: 
Paul  Brannigan  (Robbie),  John  Henshaw  (Harry),  Gary  Maitland  (Albert), 
Jasmin Riggins (Mo), William Ruane (Rhino) | V.O.S.  

PREMIOS
a

Festival de Cannes 2012
Premio Especial do Xurado

SINOPSE
a

Robbie é un pai  de familia noviño 
de Glasgow que non logra escapar 
do seu pasado delituoso. Crúzase no 
camiño  de  Rhino,  Albert  e  Mo 
cando, coma eles, evita por pouco 
o cárcere pero recibe unha pena de 
traballos sociais. Harry, o educador 
que  lles  asignaron,  convértese  no 
seu novo mentor e iníciaos na arte 
do whisky. Robbie descobre que ten 
un auténtico talento como catador; 
contentarase  con  transformar  este 
don  nunha  estafa,  ou  nun  futuro 
novo e cheo de promesas?

NOTAS DO DIRECTOR

Esta historia interesoume porque a 
finais do ano pasado, en Inglaterra, 
o número de mozos en paro superou 
por  primeira  vez  o  millón.  Quería 
falar  desta  xeración  de  mozos, 
moitos  dos  cales  non  teñen 
perspectiva  algunha  de  futuro. 
Están  case  seguros  de  que  nunca 
atoparán un traballo fixo e estable. 
Que  efecto  pode  ter  iso  sobre  os 
mozos e a imaxe que teñen de si 
mesmos?

A película  transcorre  en  Glasgow. 
Podería discorrer  en cidades como 
Liverpool, Newcastle o Manchester, 
pero o meu guionista, Paul Laverty, 
é  da  costa  oeste  e  é  un  universo 
que  coñece  moi  ben  e  que  lle 
resulta inspirador.  Glasgow é unha 
cidade  con  tanta  forza  que  nos 
parecía o lugar ideal para situar a 
acción.  É  unha  cidade  cunha 
identidade moi marcada, encarnada 
pola  cultura  dos  seus  habitantes, 
polo seu sentido do humor, polo seu 
punto de vista sobre a vida e con 
lugares  cheos  de  historia.  É  unha 
terra solidaria, nada individualista, 
aínda que os seus habitantes están 
a  pasar  polas  mesmas  dificultades 
que noutras partes.

Nesta  ocasión  escollín  facer  unha 
comedia porque sempre teño ganas 
de tentar novas vías. O proceso é o 
mesmo:  facer  que  o  espectador 
comparta as experiencias dos meus 
personaxes,  e se  as situacións  son 
divertidas, divertiranse sen máis. O 
obxectivo é que as relacións entre 
os  personaxes  sexan cribles  e  que 
evolucionen nun contexto  realista. 
E  se  na realidade  faríannos  sorrir, 
farán sorrir ao espectador; e se nos 
farían chorar  ou enfadarnos,  farán 
que o público chore ou se enfade.

Un dos asuntos principais despois do 
guión é atopar aos actores que se 
axusten aos  personaxes.  Estivemos 
a  buscar  moito  tempo  e  vimos  a 
moita  xente  para  o  papel  de 
Robbie. Foi por eliminación, porque 
hai moita xente que non é boa para 
o papel da forma que ti queres que 
o sexa. Elixín a Roger Allam como 
Thaddeus porque ningún dos outros 
actores que vimos tiña o sentido do 
humor  e  a  naturalidade  que  el 
achega  ao  lado  escuro  do  seu 
personaxe.  Foi  estupendo  volver 
traballar con William Ruane, porque 
sempre  é  unha  axuda  contar  cun 
actor  no  que  apoiarse  para  dirixir 
aos  demais  sen  que  sexan 
conscientes.  Con  Gary  Maitland 
facía  tempo  que  non  traballaba, 
ten  o  aire  de  vivir  nun  universo 
paralelo que funciona cunhas regras 
distintas  das  nosas,  pero  sempre 
está de bo humor. O que nos levou 
máis tempo foi atopar a unha actriz 
para interpretar a Leonie, a parella 
de Robbie, porque había que atopar 
a alguén que dese o ton xusto tendo 
en  conta  as  orixes  sociais  do 
personaxe e puidese integrarse nos 
dous  universos,  o  de  Robbie  e  os 
demais e o seu de diñeiro. 

NOTAS DO GUIONISTA

Nesta  ocasión  queriamos  explorar 
non só un novo ton senón ademais 
cambiar de rexistro. Queriamos ser 
realistas,  pero  engadindo  unha 
pequena dose de maxia. É a historia 
dun   talento   desperdiciado,   pero 

tamén  é  o  relato  dunha  nova 
oportunidade  na  vida.  Ter  o 
primeiro  fillo  é  unha  experiencia 
tan  asombrosa  que  cambia  a  vida 
para  sempre.  Automaticamente 
proxéctanos  cara  ao  futuro  e 
exponnos  cuestións  prácticas  e 
existenciais  da  natureza  máis 
profunda. Pasado, presente e futuro 
adquiren  un  significado  distinto 
cando tes que coidar doutra persoa.
a

Hoxe vivimos nun mundo no que a 
maior  parte  dos  mozos  non  terá 
nunca  un  traballo  propiamente 
dito. Así que Robbie ten que facer 
fronte simultaneamente a esas dúas 
situacións, o que expón unha forte 
tensión  dramática.  Robbie  pasou 
unha  infancia  caótica  e  parece 
destinado  a  que  o  seu  fillo  viva 
como o seu pai e como o seu avó. 
Xa non é inusual nas nosas cidades 
que haxa unha terceira xeración de 
desempregados.
A

Nun momento de dificultades para 
Robbie,  aparece  o  personaxe  de 
Harry,  providencial. É unha persoa 
que  pasou  por  circunstancias 
difíciles tras perder o seu negocio e 
a súa familia, e está nun momento 
en  que  ten  a  experiencia  da  vida 
para  actuar  con  imaxinación  e 
xenerosidade e axudar a uns mozos 
que non só teñen dificultades para 
atopar traballos de verdade, senón 
tamén  son  xulgados  socialmente 
como inútiles ou vagos. As persoas 
como Harry, que son capaces de ver 
as  posibilidades  deses  mozos,  ás 
veces poden cambiar a vida dalgúns 
deles, como lle sucede a Robbie.
a

En canto á "parte dos anxos". é un 
concepto encantador:  esa preciosa 
porcentaxe  que  se  evapora  e 
escápase  así  dos  homes  e  do 
recadador  de  Facenda.  Pódense 
dicir  moitas  cousas  de  todo  tipo 
acerca  dese  whisky,  pero  xa  se 
trate  de  mito,  mercadotecnia, 
parvadas,  esnobismo...   o  que  ao 
final subsiste é puro pracer, porque 
todos  os  ingredientes  fan  unha 
bebida excepcional.

A semana que vén: RUBY SPARKS | Dir. Jonathan Dayton, Valerie Faris | 30/01/13 | 18/20:30/23 h Cinebox 


