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Somers  Town. Reino  Unido,  2008.  Branco  e  negro,  71  min. 
Xénero: Drama, comedia |  Dirección:  Shane Meadows |  Guión: 
Paul  Fraser  |  Produción: Barnaby  Spurrier  (Mother  Vision  / 
Tomboy Films) |  Fotografía: Natasha Braier |  Montaxe: Richard 
Graham |  Música: Gavin Clarke |  Intérpretes: Thomas Turgoose 
(Tommo),  Piotr  Jagiello  (Marek),  Elisa  Lasowski  (María),  Perry 
Benson (Graham), Ireneusz Czop (Marius), Katie Dickie (Jane) | 
Distribuidora: Festival Films |  Versión orixinal con subtítulos en 
castelán. 

PREMIOS 

Festival de Tribeca 2008
Mellor Actor
Festival de Edimburgo 2008
Mellor Película Británica

SINOPSE

Ao cumprir os 16, Tommo deixa de 
estar  baixo  a  tutela  dos  servizos 
sociais e  vagabundea pola zona de 
de  Somers  Town,  ao  norte  de 
Londres.  Alí  atopa  a  Marek,  un 
sensible inmigrante polaco que non 
está cómodo no mundo do seu pai. 
Ambos  forman  unha  inesperada 
alianza enfrontándose a unha banda 
de matóns. Sen que o pai o saiba, 
Marek acolle a Tommo na súa casa, 
e xuntos comezan a vivir  o mellor 
verán das súas vidas, namorando da 
mesma moza e tomando conciencia 
das inxustizas sociais.

NOTAS DO DIRECTOR

Tras  pasar  un  ano  viaxando  de 
Nottingham  a  Londres  en  tren, 
estaba  abraiado  cos  cambios  que 
ocorrían ao redor da estación de St 
Pancras, e atraíame a idea de facer 
unha  curtametraxe  que  capturase 
este  período  de  transición.  Era  a 
primeira vez que rodaba en Londres 
e quería captar a familiaridade e a 
estrañeza  do  lugar.  Curiosamente, 
foi  tamén  unha  produción  moi 
cosmopolita,  con  actores  polacos, 
franceses  e  británicos  e  unha 
directora  de  fotografía  arxentina. 
Foi  realmente  gratificante  que  o 
que eu concibira  como unha curta 
se convertese nunha longametraxe.

Shane Meadows

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Cal foi a orixe de Somers Town?
Dixéronme  que  o  Eurostar  quería 
producir  un  filme  rodado en París 
ou Londres. Eu non me vía facendo 
unha  película  financiada  por  unha 
multinacional, cría que ía ser unha 
publirreportaxe  con  viaxeiros 
sorrintes  promocionando este tren. 
Non entendía que mo propuxeran, e 
desligueime  do  proxecto.  Pero 
despois lin o guión de Paul Fraser e 
era  fantástico.  Ía ser unha rodaxe 
curta,  de  10  días,  e  por  riba 
prometéronme  carta  branca  e 
control total sobre todo o proceso.

Como pasou de ser unha curta a 
unha longametraxe?
Nos ensaios, as cousas comezaron a 
expandirse.  Decatámonos  de  que 
entre o pai e o fillo polacos había 
moi boa química, funcionaban moi 
ben.  E  eu xa  traballara  antes  con 
Thomas Turgoose, polo que tiñamos 
moita  confianza.  Non  paraban  de 
xurdir  ideas  novas;  ao  final  do  1º 
día  o  guión xa  pasara  de 25 a  40 
páxinas. E o 2ª día xa sabía que se 
podiamos filmalo  todo en 10 días, 
había material para unha longa.

Entrometeuse  moito  Eurostar  na 
película?
Para nada. Axudáronnos a conseguir 
os permisos para os exteriores, pero 
logo  non  viñeron  á  rodaxe.  Eu 
puiden  traballar  como xa o  fixera 
nos  meus  filmes  anteriores,  coa 
liberdade engadida de non ter que 
preocuparme  pola  lonxitude  da 
historia.  Ademais,  nunca  tentaron 
converter  o  filme  nalgo  que  non 
era. (…)

Tralo éxito de This Is England, non 
se  esperaba  de  vostede  un 
proxecto meirande?
Nese sentido,  Somers  Town foi  un 
accidente fantástico, unha sorpresa 
no que ía ser o meu ano sabático. 
(…) Cando che dan un orzamento de 
moitos  millóns,  agárdase  que 
toques  temas  supertrascendentais 
todo o tempo. Pola contra, nótase 
que  este  é  un  filme  pequeno, 
relaxado,  sen  presións,  e  por  iso 
téñolle un cariño especial.

Como  lle  describiría  a  zona  de 
Somers Town a que non a coñeza?
Arquitectonicamente hai influencias 
moi  distintas,  os  edificios  parecen 
de  Marrocos  ou  de  París.  E  a  súa 
poboación  é  unha  das  máis 
estáticas  de  Londres,  con  familias 
que  levan  vivindo  alí  dende  hai 
varias  xeracións,  case  como  un 
acuario.  Como  o  barrio  non  é  un 
atallo  cara  ningures,  moita  xente 
non  sabe  que  está  aí,  pero  se 
coñeces a zona, podes ver os seus 
signos de identidade.

Como foi dirixir noutro idioma?
Traballando  cun  tradutor  e  sen 
saber o que ía saír,  aprendín máis 
neste  filme  que  en cinco  anos  de 
carreira. Descubrín nas audicións en 
Polonia que aínda sen entender aos 
actores, podía distinguir aos bos dos 
malos.  Decateime  da  importancia 
da linguaxe corporal  e da química 
máis aló do propio texto. 

E A SEMANA QUE VÉN

In The Loop  
Dir. Armando Iannucci
2 de febreiro 20:30 + 23:00 h 
Cinebox Ourense


