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I, Daniel Blake. Reino Unido,  2016. Cor, 100 min. Xénero: Drama social | 
Dirección: Ken Loach |  Guión:  Paul Laverty |  Produción:  Rebecca O’Brien 
(BBC, BFI, Sixteen Films) |  Fotografía: Robbie Ryan |  Montaxe:  Jonathan 
Morris |  Música: George Fenton |  Intérpretes:  Dave Johns (Daniel), Hayley 
Squires (Katie), Sharon Percy (Sheila), Briana Shann (Daisy), Dylan McKiernan 

PREMIOS
a

Festival de Cannes 2016
Palma de Ouro á Mellor Película
Festival de San Sebastián 2016
Premio do Público 
Festival de Locarno 2016
Premio do Público

SINOPSE

Daniel  Blake,  carpinteiro  inglés  de 
59 anos vítima de problemas cardía-
cos, vese obrigado a acudir ás axu-
das sociais. A pesar de que o médico 
lle prohibiu  traballar,  a administra-
ción obrígalle a buscar un emprego 
se non desexa recibir unha sanción. 
No transcurso das súas citas á oficina 
de emprego, Daniel crúzase con Ka-
tie, unha nai solteira de dous nenos 
que tivo que aceptar un aloxamento 
a 450 km da súa cidade para evitar 
que a envíen a un fogar de acollida. 
Prisioneiros  da  maraña  de  aberra-
cións administrativas actuais de Gran 
Bretaña,  Daniel  e  Katie  tentarán 
axudarse mutuamente.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Insinuou que Jimmy's Hall ía ser a 
súa derradeira película, pero regre-
sou e gañou a Palma de Ouro. Que 
lle  convenceu  para  facer  Eu,  Da-
niel Blake?
Jimmy's  Hall tivo  unha  rodaxe  moi 
complicada e deixoume exhausto. Ao 
acabala,  non me vía con forzas  de 
volver  escalar  unha  montaña  desa 
magnitude.  Pero  cando  un  está  na 
casa e pensa nas rodaxes, só se lem-
bra do bo. Así que cando Paul me fa-
lou  do  guión  de  Eu,  Daniel  Blake, 
tardei  apenas  unha  semana  en  de-
cidirme. Non sei se me quedan for-
zas para seguir rodando, resulta es-
gotador. Pero algo faime volver pór-
me unha e outra vez tras a cámara.

Diría que ese algo é a paixón polo 
oficio, ou máis ben a rabia contra a 
inxustiza social? 
Eu non son un quixote nin un polí-
tico. O meu traballo non é denunciar 
senón  contar  historias.  Pero  teño 
unha idea moi clara das historias que 
merecen  ser  contadas.  Sinto  certa 
rabia polo estado das cousas e em-
patía pola xente, e quero contar his-

torias que conecten con eles.

A situación lembra a  Cathy Come 
Home, o seu filme de 1966 sobre 
unha  familia  nova  que  se  ve  na 
rúa. Que cambiou en 50 anos?
Sobre todo cambiouse a conciencia 
colectiva sobre o colapso da infra-
estrutura social. No período de pos-
guerra,  na  maioría  dos  países  de 
Europa existía un sentido de deber 
social  e  de  solidariedade.  O  meu 
país  en  concreto  fora  bombardea-
do, e a xente entendía que a unida-
de era vital para combater o fascis-
mo. Pero en 1980 chegou Margaret 
Thatcher e empezou a dicir que a 
sociedade non existe e que hai que 
coidar dun mesmo e ignorar o veci-
ño; que a competición é máis im-
portante que a cooperación. E así 
foi desde entón. A idea do ben co-
mún foi  aniquilada.  É  dicir,  moita 
xente ten un sentido do deber so-
cial pero iso non se reflicte nos po-
líticos. Eles pecharon a porta.

Tal e como a retrata, a Seguridade 
Social británica é unha farsa. 
O é. Se o sistema de prestacións so-
ciais está tan burocratizado é para 
que a xente que recorre a el quede 
atrapada no labirinto de papeleo e 
acabe tirando a toalla.

É  unha  estratexia  para  aforrarlle 
diñeiro ao Estado?
Tamén hai un elemento ideolóxico. 
Segundo  o  proxecto  neoliberal,  a 
man de obra debe ser  vulnerable, 
porque así aceptará salarios baixos, 
contratos  lixo  e  traballos  tempo-
rais. E para que o traballador siga a 
ser vulnerable hai que facerlle crer 
que a culpa do que lle pasa é súa, 
que ten o que merece. Porque se a 
culpa fose do sistema habería que 
cambialo,  e  iso  non  interesa.  En 
realidade, a burocracia  é incrible-
mente eficaz na súa ineficiencia.

As historias humanas son o seu ve-
hículo para articular mensaxes po-
líticas?
Todas as historias humanas son polí-
ticas.  Teñen  consecuencias  políti-
cas. Nin Katie nin Dan son animais 
políticos.  Non  dan  discursos,  non 
van a reunións. Pero a situación na 
que se atopan está determinada po- 

la política. Ten que haber individuos. 
Non vale alguén que represente al-
go. Deben ser idiosincrásicos. Deben 
ser  persoas  con cousas  particulares 
que as fagan especiais.

Todo o cinema é político?
O cinema estadounidense rende cul-
to  á  riqueza.  Os  personaxes  teñen 
diñeiro e casas bonitas. E nunca se 
explica  de  onde  vén  ese  diñeiro. 
Todos están moi saudables, con cor-
pos perfectos. O subtexto é que a ri-
queza é boa, que o privilexio é bo. 
Ademais  doutras  mensaxes,  como 
que o home coa pistola resolverá to-
dos  os  teus  problemas.  Hai  unha 
axenda de dereitas no cinema esta-
dounidense. Agás Chaplin, claro.  As 
súas  películas  conteñen unha  certa 
política radical, a do home pequeno 
que gaña.

Cre que o  seu cinema pode cam-
biar algo? 
Non, son unha pequena voz no medio 
dun coro enorme. Pero se a miña pe-
lícula logra que unha soa persoa se 
indigne, a min xa me vale. Cun filme 
podes  facer  preguntas  e  axitar  as 
conciencias. Axitar é un fin fantásti-
co  porque  ser  compracente  sobre 
cousas  que  son  intolerables  é  ina-
ceptable.  Personaxes  atrapados  en 
situacións onde xorde un conflito im-
plícito: esa é a esencia do drama. E 
se podes atopar ese drama en cou-
sas que son universais e teñen que 
ver co que está a ocorrer no mundo, 
entón mellor que mellor. Creo que a 
rabia  pode  ser  moi  construtiva  de 
poder  usarse;  esa  rabia  que  deixa 
aos espectadores con algo sen resol-
ver nas súas mentes, algo que facer, 
algo que expón un desafío.

Que  pensa  cando  Theresa  May  di 
que os tories son o partido da clase 
traballadora?
Sería unha broma de non ser porque 
ninguén  llo  discute.  É  un  goberno 
que usa a fame como arma, que fai á 
xente  famenta  para  disciplinala.  É 
propaganda.

Como lle gustaría ser lembrado?
Como alguén que non se rendeu, su-
poño.  Non  renderse  é  importante, 
porque a loita segue. E a xente ten-
de a renderse cando se fai vella.

Luns 16: NOOR · Dir. G Giovanetti & C Zencirci | Mércores 18: SUNSET SONG · Dir. Terence Davies


