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SINOPSE
a

Gerry  Boyle  é  un  policía  dunha 
pequena  vila  irlandesa  que  posúe 
unha personalidade conflitiva e un 
sentido do humor subversivo. Non é 
de estrañar que cando o seu camiño 
se  cruza  co  do  axente  do  FBI 
Wendell  Everett,  quen  quere 
capturar  a unha importante banda 
que  trafica  con  drogas,  a  Boyle 
impórtelle  ben pouco  a  resolución 
do caso... polo menos ao principio.
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Que fará máis veces o espectador 
ao ver a película: rir ou pensar?
Primeiro rir, e logo pensar. Non son 
moi fan do cinema tipo Ken Loach 
porque  me  parece  que  quere 
lanzarche  primeiro  a  mensaxe  e 
despois contarche unha historia. 

Gerry Boyle, o protagonista, é un 
personaxe atípico neste contexto 
infestado  de  superheroes;  el 
funciona máis como un antiheroe.
Si, aínda que é case como un heroe, 
porque ninguén pode controlalo, e 
sempre fai que todos ao seu redor 
estean inseguros sobre si  mesmos; 
así é como se mantén no máis alto. 
Tamén é unha persoa moi honesta: 
di  que  toma  drogas,  que  sae  con 
prostitutas, e non podes chantaxear 
a  alguén  así,  non  hai  nada  que 
poidas usar contra el. Nese sentido, 
si  que  é  un  superheroe;  é  o  o 
cabaleiro escuro.

Así pois, é estúpido ou un xenio?
É un xenio, a persoa máis lista de 
todas, pero finxe ser o máis idiota 
para que o subestimen. Así que non 
é  como  Torrente  (vin  o  primeiro 
Torrente).  É  un  Don  Quixote,  un 
personaxe  á  marxe  da  sociedade 
que segue a súa propia lóxica. 

Xa  pensaba  en  Brendan  Gleeson 
mentres escribía o guión?
Non,  non  o  tiña  en  mente  cando 
escribía. Nunca é boa idea ter a un 
actor  en  mente  mentres  fas  o 
guión,  porque  despois  é  unha 
decepción cando non consegues ese

mesmo actor. Pero cando acabei o 
primeiro borrador e relín o guión, 
vin que tiña que ser un personaxe 
maior,  canso,  que o  experimentou 
todo e xa non lle importa nada. Hai 
algo  no  modo  en  que  Brendan  di 
esas bromas que fai que simpatices 
con  el.  Mirando  cara  atrás,  agora 
doume conta de que de non telo, se 
cadra a película non funcionaría. 
a

O  filme  é  dunha  incorrección 
política  inusitada  no  cinema 
europeo. Custoulle financialo? 
A verdade é que non. Hai momentos 
de pura comedia, outros de acción, 
de  thriller… Hai  mesmo  un 
compoñente social, como na maior 
parte  das  películas  británicas. 
Tamén é unha obra nostálxica, algo 
que  adoita  gustar  ao  público  en 
xeral  e  ao  espectador  irlandés  en 
particular.  O  financiamento  xa  ía 
por bo camiño antes de contar con 
Brendan  Gleeson  e  Don  Cheadle. 
Agora  ben,  por  mor  da asociación 
coa produtora de Cheadle, Element 
Films  decidiu  participar  e  foron 
buscar o 40% do orzamento ao Irish 
Film  Board.  Eu  preparárame  para 
unha  longa  contenda  financeira 
pero foi todo moi rápido e puiden 
reservar a enerxía para a rodaxe.
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Algunha complicación na rodaxe?
Nada, agás a escena na que Gerry 
atopa  o  coche  do  policía 
desaparecido: estabamos a gravala 
unha  noite  con  moita  choiva  e 
vento, e pasamos rapidamente desa 
escena  a  outra  na  que  dous 
personaxes toman un café, que non 
estaba  prevista.  A  escena  ía  ser 
rodada onda o coche, pero quedaba 
moi mal por todo o ruído, así  que 
decidimos crear a escena do café e 
saíu mesmo mellor que a orixinal.
Para min o peor foi chegar á fase da 
montaxe, ter que facer concesións; 
eu non quería cambiar nada porque 
encantábame o que fixeramos, pero 
había  referencias  que  os  meus 
socios non comprendían e custoume 
entender  que  o  meu  filme  non 
podía ser para un número reducido 
de especialistas, máis ben debía ser

unha  comedia  negra  para  o  gran 
público. A primeira vez que sentes 
unha perda de control, ao principio 
parece unha ameaza, pero é preciso 
afacerse:  tarde  ou  cedo,  cando  a 
vexa  a  xente,  a  película  iráseche 
das mans.
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Se  leva  media  vida  vivindo  en 
Londres,  por  que  facer  unha 
película irlandesa e non británica?
Primeiro,  por pragmatismo: o meu 
irmán fixera teatro e era coñecido, 
e a través del podía contactar con 
bos actores locais. Tamén porque O 
irlandés ten un halo de western e 
as  paisaxes  de Irlanda teñen unha 
certa  grandiosidade,  parecíame  o 
escenario  apropiado.  E  tamén  por 
razóns  egoístas,  porque  pensaba 
que o cinema irlandés non era todo 
o  bo  que  podía  ser,  así  que  me 
propuxen  facer  a  mellor  película 
irlandesa da historia.
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Por  que elixiu  a  Calexico  para  a 
banda sonora?
Son  fan  da  música  americana  e 
desta  banda,  pero  tamén  quería 
diferenciarme  das  películas 
irlandesas  feitas  até  o  momento, 
que adoitan usar temas folclóricos e 
tradicionais  como reclamo para os 
espectadores estranxeiros.
a

O  irlandés bota  por  terra  as 
expectativas do espectador. Era a 
súa intención xogar co público? 
Quixen  facerlles  rir  e  tamén  dicir 
aos  que  esperaban  un  Arma  letal 
irlandés  que  na  miña  terra  as 
cousas facémolas de forma distinta. 
En  certo  xeito  sería  un  déjà-vu 
ofrecer  unha  de  policías  na  que 
dous  compañeiros  se  desprezan 
continuamente, na que o axente co 
que debes identificarte é un racista 
ou  un  psicópata  e  pon  trabas  ou 
impide  a  colaboración.  Con  todo, 
estas  características  non  adoitan 
acompañar  a  un  personaxe  até  o 
final dunha película. Non debo ser o 
único que padece a frustración que 
me levou a facer O irlandés, pois a 
película  funciona  e  a  xente 
comprende onde quería chegar.
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