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Trainspotting. Reino Unido, 1996. Cor, 90 min. Drama | Dirección: Danny Boyle | Guión: John Hodge | Fotografía:
Brian Tufano | Música: vv.aa. | Intérpretes: Ewan McGregor (Renton), Robert Carlyle (Begbie), Jonny Lee Miller (Sick
Boy), Ewen Bremner (Spud), Kelly MacDonald (Diane), Kevin McKidd (Tommy) | Produción: Film4, Figment Film
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Premios BAFTA 1995
Mellor Guión Adaptado

SINOPSE
a

Mark Renton, un mozo de Edimbur-
go, e os seus amigos son adictos á
heroína, o que significa que viven fó-
ra da realidade,  nun mundo aparte.
Todos eles teñen a intención de loitar
contra os terribles efectos das dro-
gas,  pero  as  tentacións  son  moi
grandes e a súa forza de vontade un
tanto escasa.

NOTAS DA PELÍCULA

O produtor Andrew Macdonald leu a
novela  Trainspotting de Irvine Welsh
e creu que podería converterse nu-
nha  película.  Encargoulles  adaptala
ao director Danny Boyle e ao escritor
John  Hodge  en  febreiro  de  1994.
Boyle convenceu a Welsh para que
lles cedese os dereitos do seu libro;
Welsh quedou impresionado porque
a súa proposta  non pretendía  facer
un  drama  social,  senón  algo  máis
atractivo para o  público.  Hodge re-
matou  o  primeiro  borrador  en  de-
cembro.  Macdonald conseguiu o  fi-
nanciamento de Channel 4, unha ca-
dea de televisión británica coñecida
por apoiar filmes independentes.
a

A pre-produción comezou en abril de
1995.  Ewan  McGregor  foi  fichado
tras impresionar a Boyle co seu tra-
ballo na súa película anterior, Tumba
aberta. McGregor afeitou a cabeza e
perdeu 13 quilos para o papel. Ewen
Bremner,  que  interpretara  a  Renton
na  adaptación  teatral  de  Trainspot-
ting, aceptou facer de Spud no filme.
Boyle coñecía a Jonny Lee Miller po-
lo seu traballo en Hackers, e quedou
impresionado  cando  audicionou  fa-
cendo un acento de Sean Connery.  

Para  Begbie,  Boyle  considerou  a
Christopher  Eccleston,  pero  final-
mente  optou  por  Robert  Carlyle
cando o convenceu de que coñece-
ra moitos Begbies na súa vida. Para
Diane, Boyle quería unha actriz des-
coñecida que con 19 anos aparen-
tase 15. Tras poñer anuncios en dis-
cotecas  e  boutiques,  descubrirían
finalmente a Kelly Macdonald.
a

McGregor  leu  libros  sobre  drogas
para  prepararse  para  o  papel.  Ta-
mén foi a Glasgow a coñer ao Cal-
ton  Athletic  Recovery  Group,  unha
organización  de  adictos  á  heroína
en recuperación, que aparece como
o  equipo  de  fútbol  contrario  nos
créditos iniciais.  Ensináronlle  a co-
ciñar  heroína  cunha  culler  usando
glucosa en po. McGregor conside-
rou  inxectarse  heroína  para  com-
prender mellor o personaxe, pero fi-
nalmente non o fixo.
a

Moitas  das  historias  e  personaxes
do libro  abandonáronse para  crear
un guión cohesionado e compacto.
Boyle preparou os actores facéndo-
lles ver películas antigas sobre mo-
zos rebeldes como  O buscavidas e
A laranxa mecánica.  
a

Trainspotting rodouse  a  mediados
de 1995 durante 7 semanas cun or-
zamento de 1,5 millóns de libras nu-
nha fábrica de cigarros abandonada
de  Glasgow.  Por  mor  das  limita-
cións de tempo e orzamento, a ma-
ioría  das  escenas  fixéronse  nunha
única toma, o que contribuíu ao as-
pecto sucio da película. O estilo de
rodaxe  destaca  polas  imaxes  tre-
mendamente imaxinativas de Boyle,
logradas a través dunha mestura de
cámara en man, cortes de salto, to-
mas con zoom, fotogramas conxe-
lados e gran angular, o que contri-
buíu  a  un  ritmo  frenético  que  se
convertería na marca de Boyle.

Para  o  aspecto  visual  da  película,
Boyle  foi  influenciado  polas  cores
das pinturas de Francis Bacon, que
representan  unha  especie  de  terra
intermedia entre a realidade e a fan-
tasía. 
a

A escena na que Renton se mergulla
nun inodoro é unha referencia á no-
vela  de  Thomas  Pynchon  Gravity's
Rainbow (as feces do retrete estaban
feitas con chocolate). 
a

A  banda  sonora  de  Trainspotting
converteuse  nun  fenómeno  da  cul-
tura pop. Contén tres tipos de gru-
pos, todos eles de épocas e estilos
diferentes. O primeiro é música pop
dos anos  70,  de  artistas  relaciona-
dos  co  consumo  de  drogas  como
Lou Reed e Iggy Pop, mencionados
na novela orixinal. O segundo grupo
é música da era Britpop, con bandas
como Blur e Pulp. Finalmente, está a
música techno-dance dos anos 90,
con Underworld, Bedrock e Ice MC. 
a

Trainspotting proxectouse en Cannes
en 1996 fóra de competición, segun-
do os cineastas pola súa temática, e
converteuse no éxito de crítica e pú-
blico  do festival.  Trainspotting foi  a
película británica con maior recada-
ción de 1996, e no 4º filme británico
con  maior  recadación  da  historia:
gañou 12 millóns de libras no mer-
cado nacional e 72 millóns de dóla-
res a nivel internacional.

O  British  Film  Institute  clasificouna
en 10ª posición na súa lista das 100
mellores  películas  británicas  do  sé-
culo XX. En 2004, foi elixida a mellor
película escocesa de todos os tem-
pos nunha enquisa pública. En 2017
unha enquisa de 150 críticos da re-
vista Time Out clasificouna como a
10ª mellor película británica de todos
os  tempos.  En  xaneiro  de  2017
estreouse a súa secuela,  T2 Trains-
potting.
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