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Ricky, Abby e a súa familia loitan pa-
ra  saír  adiante  desde  a  crise  de 
2008. Un día preséntase unha opor-
tunidade:  Abby  vende  o  seu  coche 
para que Ricky compre unha furgo-
neta e se convirta en repartidor por 
conta  propia,  sendo  por  fin  o  seu 
propio xefe. Con todo, a tarefa non 
será fácil, especialmente debido ao 
traballo  de  Abby  como  coidadora. 
Aínda que os lazos familiares son for-
tes, aparecerán as primeiras fisuras.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

O  filme,  como  Eu,  Daniel  Blake, 
ambiéntase en Newcastle;  que lle 
atrae desta cidade?
É unha cidade no norte de Inglaterra 
que  ten  moito  carácter.  Ten  unha 
historia chea de dificultades,  había 
minería  e  construción naval,  indus-
trias  que  desapareceron  e  non  se 
substituíron.  A xente  pasouno  mal, 
así que coñecen ben esta historia. É 
un  microcosmos  de  Gran  Bretaña. 
Queriamos que a paisaxe urbana de 
Newcastle  estivese  presente,  pero 
sen  ofrecer  planos  turísticos.  Creo 
que se capta a cidade, vense as ve-
llas terrazas, os edificios de pisos e o 
centro coa súa arquitectura clásica.

Como escolleu o tema do traballo e 
o emprego sen contrato?
Mentres  preparabamos  Eu,  Daniel  
Blake, a que eu cría que sería a miña 
última película, o guionista Paul La-
verty, a produtora Rebecca O'Brien e 
eu descubrimos que moitos dos que 
ían  por  comida  aos  bancos  de  ali-
mentos tiñan traballo, a tempo par-
cial e con contratos que non especi-
ficaban un horario mínimo. É un no-
vo tipo de explotación.  Aos  poucos 
xurdiu a idea de que talvez pagaba a 
pena facer outra película sobre iso.

Pensou sempre que habería dous 
fíos condutores na historia?
Creo que Paul non só se decatou do 
nivel de explotación ao que está so-
metido  o  traballador,  senón  das 
consecuencias  que  iso  ten  para  a 
súa familia e como afecta as rela-
cións persoais. A clase traballadora 
está atrapada pola necesidade.

Como se documentaron?
Paul  encargouse  de documentarse, 
aínda que falamos os dous con al-
gunhas persoas. A maioría dos con-
dutores non estaban dispostos a fa-
lar por temor a perder o traballo. 
Era moi  difícil  introducirse nos al-
macéns.  Con  todo,  contamos  coa 
axuda  dun  home  moi  amable  que 
dirixía un almacén non lonxe de on-
de rodamos. Indicounos con exacti-
tude  como  debía  ser  o  decorado. 
Todos  os  condutores  no  filme  tra-
ballan ou traballaban como mensa-
xeiros. Cando rodamos as escenas, 
sabían de que ía. Coñecían o pro-
ceso, como funcionaba e a presión 
á que están sometidos para entre-
gar á hora.

Que lle sorprendeu máis deste ti-
po de traballo?
Probablemente as longas horas ne-
cesarias  para  conseguir  sacar  un 
soldo semidecente, e a insegurida-
de do traballo. Son autónomos; en 
teoría, é a súa empresa. Se pasa al-
go, toda a responsabilidade é súa. 
O  vehículo  pode  avariarse,  pode 
ocorrer calquera cousa, e sanciona-
ranos se non fan a entrega a tempo. 
Poden perder moito diñeiro moi rá-
pido. É parecido ao que lle ocorre a 
Abby no seu traballo: estará fóra de 
casa unhas 12 horas indo dunha ca-
sa a outra, pero só lle pagarán 6 ou 
7 ao prezo mínimo.

Como foi a rodaxe?
Rodamos da forma habitual, crono-
loxicamente. Os actores non sabían 
como acabaría a historia e cada epi-
sodio era algo novo para eles. En-
saiamos  as escenas da familia  para

que houbese relación entre eles. Lo-
go,  a  rodaxe foi  moi  rápida,  cinco 
semanas  e  media.  Un  dos  maiores 
retos  foi  conseguir  que  o  almacén 
fose realista. Para iso debiamos co-
ñecer o proceso con todo detalle, e 
a partir de aí rodalo como un docu-
mental. Decidimos quen eran os que 
recibían os paquetes e os clasifica-
ban, quen eran os condutores, como 
funcionaba a cadea. Fergus e o equi-
po de deseño realizaron un traballo 
brillante. A coreografía das escenas 
tampouco foi fácil porque era un al-
macén inmenso nun polígono indus-
trial,  pero  os  mozos  foron  xeniais. 
Entregáronse de cheo. Oxalá se note 
nos  planos  que  saben  de  que  vai, 
que  se  moven  con rapidez  baixo  a 
ollada vixiante do director do alma-
cén. Todo debía ser auténtico, nin-
guén debía finxir.

Que  preguntas  cre  que  expón 
Sorry We Missed You?
É este un sistema sustentable? É me-
llor facer a compra grazas a un ho-
me que traballa 14 horas diarias que 
ir  á  tenda  e  falar  co  tendeiro?  De 
verdade queremos un mundo no que 
a xente traballa con tanta presión, 
afastándose de amigos e familias? O 
mercado quere gañar diñeiro e pa-
gan  o  prezo  os  traballadores  como 
Ricky, Abby e as súas familias. Pero 
nada do que digo terá importancia a 
menos que o público crea ás persoas 
na pantalla e comparta os seus pro-
blemas. 

Pode esta película arranxar a situa-
ción en que nos atopamos?
Creo que somos unha voz dentro dun 
coro. Desde que saíu Eu, Daniel Bla-
ke, que era un filme sobre o apoio 
que o estado debería dar á xente, o 
goberno non cambiou nadiña, segue 
sendo igual de cruel. O número de 
bancos de alimentos aumentou nun 
18% só  no último ano,  e  non cam-
biarán,  porque  non  poden.  Teñen 
que demostrar que non ser quen de 
traballar e manterte é un crime.
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