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Sunshine  on  Leith. Reino  Unido,  2013.  Cor,  100  min.  Xénero:  Musical  |
Dirección: Dexter  Fletcher  | Guión:  Stephen Greenhorn  |  Produción: A
Macdonald, A Reich, A Page, K Parker (Black Camel, DNA Films) | Fotografía:
George Richmond |  Montaxe: Stuart Gazzard |  Música:  The Proclaimers |
Intérpretes:  George  MacKay  (Davy),  Kevin  Guthrie  (Ally),  Jane  Horrocks
(Jean), Peter Mullan (Rab), Freya Mavor (Liz), Antonia Thomas (Yvonne)

SINOPSE
a

Dous bos amigos,  Davy e Ally,  vol-
ven ás súas vidas en Edimburgo tras
cumprir o servizo na guerra de Af-
ganistán.  Ambos continúan as súas
relacións de parella: Ally con Liz e
Davy con Yvonne. Mentres tanto, os
pais de Davy, Rab e Jean están ocu-
pados planeando as súas  vodas  de
prata.  Todo vai  ben ata  que unha
revelación do pasado de Rab ame-
aza con destruír á familia e separar
ás tres parellas.  

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Como se involucrou no proxecto?
Que lle pareceu o guión?
Involucreime  cando  os  produtores
se achegaron a min despois de ver
Wild  Bill.  Enviáronme  o  guión  de
Stephen  Greenhorn;  lino  e  encan-
toume,  creo  que  fixo  un  traballo
brillante. O espectáculo teatral ori-
xinal tivera moito éxito; non tiven a
oportunidade de velo,  pero lin to-
das as críticas, que eran moi boas.
Deime  conta  moi  rapidamente  de
que se trataba de algo moi diferen-
te e divertido e que podía ser moi
emocionante estar involucrado.

Cales  foron  os  principais  retos
para levar a historia do escenario
á pantalla grande?
O teatro e o cinema son medios moi
diferentes, e cando o fixen o cas-
ting,  non  procurei  intérpretes  de
teatro  musical,  fun  primeiro  polos
actores  cinematográficos,  pois  son
disciplinas que requiren habilidades
moi particulares. Todos os números
musicais eran un desafío, lograr que
funcionasen e non fosen demasiado
discordantes  nesta  historia  sobre
unha  familia  e  as  súas  dinámicas.
Esa é unha liña moi fina pola que
camiñar, facer que as cancións for-
men parte da narración, e non per-
der a parte do público nelas. Pero
creo que, en xeral, logramos man-
ter as cancións como a voz dos per-
sonaxes, e iso é importante.

George  MacKay  e  Kevin  Guthrie
asumen  os  personaxes  centrais.
Que buscaba neles?

Estes  personaxes  comezan  nun  lu-
gar bastante difícil, en Afganistán.
Precisaba dous  tipos  que puidesen
crear  unha  amizade  boa  e  forte,
que ía pasar por unha chea de cam-
bios. Kevin e George tiñan moi boa
enerxía, e son moi diferentes entre
si. Fixéronse bos amigos rapidamen-
te, seguen a selo a día de hoxe.  

Peter Mulan nunca fixera un papel
así. Como foi traballar con el?
Foi  unha  auténtica  gozada.  Creo
que  el  devecía  pola  oportunidade
de facer algo que lle mostrase nun
rexistro diferente. Encarna o papel
dun pai cariñoso e atento marabi-
llosamente. El e Jane xuntos son un
dream-team; estiveron xeniais.

En que musicais se inspirou?
Vin de todo, desde Moulin Rouge a
Cabaret,  Levando  áncoras,  Un día
en Nova York e  Cantando baixo a
choiva. Coñezo ben  Bugsy Malone.
Tamén  vin  Había  unha  vez  en
Hollywood, que conta cun gran nú-
mero de baile estilo MGM.

E que leccións aprendeu deles?
O que aprendes  é  o  que funciona
mellor cando estás a rodar números
de baile, como se obteñen os pla-
nos detalle, cales son mellores án-
gulos para tomas de longa duración.
E a principal lección para min foi o
estraño  que  resulta  nos  musicais
cando todo o mundo está no mesmo
nivel  emocional.  Vese  en  On  My
Way, que é a segunda canción, cos
mozos cantando na rúa: decateime
do raro que sería que todo o mundo
na  rúa  se  unise  ao  mesmo  nivel
emocional  que  estes  personaxes
que  volven  a  casa  da  guerra.  Por
que estarían de súpeto todos eufó-
ricos por estar na casa?
Así que fixen que todas as persoas
ao redor  reaccionasen  como o fa-
rían normalmente ante eses mozos
cantareiros. A reacción de cada per-
soa sería diferente, pero non aca-
baría de sumarse ao nivel emocio-
nal, cada un seguiría no seu mundo.
Se nos fixamos en Mamma Mia, por
exemplo,  todos  os  bailaríns  están
no mesmo nivel  emocional  que os
protagonistas.  Para min  iso é com-

pletamente irreal, porque eu podo
ser feliz, pero o tío sentado ao meu
lado pode non selo. Así que peguei
o musical á realidade; iso é o que
funciona para min. Mais rompín esa
regra ao final da película, cando to-
do o mundo se une. Sentín que tiña
que gañalo. 

Fálenos da escena da flashmob fó-
ra do museo.
Ameazou con descontrolarse de to-
do nun punto, porque houbo veci-
ños que se uniron sobre a marcha.
Empezamos con 400 e terminamos
con  preto  de  700  persoas.  O  que
era bo, pero de súpeto marchaban
para  a  casa  ou  para  o  traballo  e
deixaban un oco entre a multitude
e  tiña  que  enchelo.  O  coreógrafo
ensinou os pasos á maioría dos ex-
tras  esa  mañá,  pero  houbo  xente
incorporándose de forma aleatoria,
e outras persoas que non aprenden
con tanta rapidez, por iso queda al-
go desordenado. Foi moi divertido,
e Edimburgo decidiu  que ía haber
sol nos tres días en que rodamos.

A película parece unha verdadeira
carta de amor a Edimburgo.
A cidade é un agasallo, porque a ar-
quitectura é incrible. Toda a cidade
vese brillante, cando sae o sol ob-
téñense moi boas sombras, é o soño
dun  camarógrafo.  Forma  parte  do
carácter do filme. Non foi un caso
de “Veña, imos rodar en Edimburgo
e que saia bonito”; a historia pasa
aquí.  Non  se  pode  filmar  Corrup-
ción en Miami en Bournemouth, tes
que ir a Miami. E non se pode filmar
Amence en Edimburgo en calquera
outro  lugar.  Fixemos  algunhas  to-
mas e interiores en Glasgow, pero
para o resto do mundo, isto é Es-
cocia e Edimburgo.

Ten algunha escena preferida?
Creo que a de Jason Flemyng cando
canta Should Have Been Loved, por-
que é un vello amigo e obrigueino a
facela. E fíxoa con tanto gusto, ím-
peto e alegría. Foi a primeira can-
ción que filmamos na primeira se-
mana. Puxo o listón ben alto. Jason
é un actor infravalorado, alégrome
de que aquí fose redondo.

Luns 27: CÉZANNE + UNHA VISITA AO LOUVRE · Huillet & Straub | Mércores 29: FRANK · L Abrahamson


