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PREMIOS
a

Premios BAFTA 2014
Mellor Debut dun Escritor, Director
ou Produtor Británico

SINOPSE
a

No verán de 1984,  sendo Primeira
Ministra Margaret Thatcher, o Sindi-
cato Nacional de Mineiros convoca
unha  folga.  Durante  a  manifesta-
ción do Orgullo Gai en Londres, un
grupo de lesbianas e gais dedícase a
recadar  fondos  para  axudar  ás  fa-
milias dos traballadores, pero o sin-
dicato non acepta o diñeiro. O gru-
po decide entón poñerse en contac-
to directo cos mineiros e vai a unha
aldea de Gales. Empeza así a curio-
sa historia de dúas comunidades to-
talmente diferentes que se xuntan
por unha causa común. 

ENTREVISTA  AO  GUIONISTA  E
AO DIRECTOR

Como descubriu a historia dos ac-
tivistas gais e os mineiros?
Stephen:  A maioría  de  xente  que
ouve a historia non a cre, e a min
pasoume o mesmo. Pero algo den-
tro de min díxome que por moi in-
crible que fose, podía ser verdade.
Intrigoume,  a  pesar  de  estar  case
convencido  de  que  era  un  mito.
Empecei a buscar e só atopei unha
pequena referencia. Anos despois e
por pura casualidade, un libro cu-
nha referencia a Mark Ashton che-
gou ás miñas mans, o que me con-
firmou que ocorrera realmente. En-
tón  souben  que  debía  escribir  o
guión.  Logo  descubrín  que  LGSM
(Lesbianas  e  Gais  Apoian  aos  Mi-
neiros) rodara un vídeo e propúxen-
me atopalo,  cousa  que  conseguín,
pero a xestación foi moi longa.

Custoulle moito desenvolvela?
Stephen: Ao principio dediqueime a
facer o traballo dun detective por-
que apenas dispuña de información.
O vídeo rodado por LGSM mostraba
a xente moi nova sen experiencia, e
ao rodalo non se lles ocorreu dar os
nomes completos dos protagonistas.
Pero si había  unha lista de agrade-

cementos ao final, o que me permi-
tiu atopar algúns nomes a través de
Facebook.  Todos  me  dixeron  que
debía contactar con Mike Jackson,
o secretario do grupo, que o con-
servaba  todo.  Efectivamente,  tiña
todas as actas das reunións,  todos
os recortes de prensa. Localizalo foi
como descubrir a tumba de Tutan-
khamón.

Como decidiu que habería de fic-
ción e de feitos reais no guión?
Stephen:  Ao empezar, crin que de-
bería inventar bastante e dramati-
zar certas cousas para dar forma ao
material. Pero cando sentei a escri-
bir, descubrín que quería ancorar a
historia no que pasou, non me ape-
tecía  afastarme  da  verdade.  Máis
do 80% do filme son feitos reais.

E  Matthew  aceptou  dirixila  en
canto leu o guión, non si?
Matthew:  Non  podía  rexeitar  un
guión  de  este  calibre,  non  deixou
de  sorprenderme.  É  unha  historia
xenial,  divertida,  honesta,  conmo-
vedora;  ao final  dan ganas de dar
saltos de alegría. O conflito dos mi-
neiros foi un punto escuro da miña
adolescencia:  eu  crecín  nunha  al-
dea de Yorkshire dominada pola ma-
ior  central  termoeléctrica  de  car-
bón de Europa, e lembro os pique-
tes diante da central desde o auto-
bús do instituto.

O  elenco  mestura  actores  con
moita experiencia con intérpretes
novos e descoñecidos.
Matthew:  Non só había un choque
cultural entre as dúas comunidades,
tamén unha diferenza de idade: de
súpeto apareceu un grupo de mozos
na aldea, e o mesmo pasou na roda-
xe.  Uns  actores  novos,  cheos  de
enerxía, e uns soberbios intérpretes
con moitas táboas e moito que en-
sinar. Notamos que funcionaría na-
da máis empezar cos ensaios.

Acabaron rodando na aldea  onde
realmente ocorreu todo.
Matthew:  A primeira  vez  que  saí-
mos localizar en Gales, fomos á al-
dea orixinal, e por moito que bus-
camos, non atopamos nada que fun-

cionase tan ben. Está ao final  du-
nha antiga calzada romana e visual-
mente impacta. É case como un de-
corado construído no medio da na-
da.  Pareceume  importante  rodar
onde ocorrera, aínda que a paisaxe
cambiara  desde  entón.  Daba  unha
enorme  forza  ao  que  queriamos
contar.  As  pantasmas  do  pasado
seguían  estando  alí.  Moita  xente
achegábase a nós para dicirnos que
se acordaban dos gais. Sentíanse or-
gullosos  de  ser  parte  dun  acon-
tecemento histórico.
Stephen: A aldea de Gales acolleu-
nos con certa inquietude. Non é fá-
cil chegar de golpe a unha vila onde
todo o mundo se coñece e dicir aos
habitantes  que  só  poden  entrar  e
saír  pola  porta  traseira  das  casas
porque estamos a filmar na rúa ma-
ior. Pero segundo souberon de que
ía e que tiña que ver coa historia da
aldea, todos quixeron participar.

Co  paso  do  tempo,  como  ven  o
impacto político deste episodio? 
Stephen:  Foi  un feito de gran im-
portancia. LGSM foi quen de romper
moitas barreiras e permitiu que os
dereitos  gais  se  incorporasen  ao
manifesto do Partido Laborista e á
acta  do Congreso de Sindicatos.  E
foi un momento emblemático cando
en 1985 os mineiros se uniron á ma-
nifestación gai: é difícil imaxinar o
abismo  que  existía  entre  as  dúas
comunidades.  Hoxe  damos  moitas
cousas  por  feitas,  esquecemos co-
mo  era  antes.  Quixen  deixar  moi
claro que a manifestación do Orgu-
llo Gai de 1984 non foi un desfile de
entroido, senón un acontecemento
político.  O  concerto  benéfico  Pits
and Perverts foi o primeiro evento
importante no que se xuntaron gais
e heteros. Tamén quixemos mostrar
que estaban en plena crise da sida.

Que esperan transmitir co filme?
Stephen: Espero que a película axu-
de a restaurar o equilibrio históri-
co. É unha historia de dereitos civís
que  merece  coñecerse.  Unha  das
mensaxes do filme é que se esperas
o mellor das persoas, a miúdo dan o
mellor de si mesmas.
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