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sinopse 
A historia da masacre de Peterloo 
de 1819, durante a cal as autoridades 
británicas atacaron os manifestantes 
dunha protesta pacífica en Manchester. 

premios e festivais
Venecia 2018 (Sección Oficial), 
British Independent Film Awards (4 
Nominacións) 

filmografía seleccionada
Mr. Turner, 2014
Another Year, 2010
Happy: Un cuento sobre la felicida, 2008
El secreto de Vera Drake, 2004
Todo o nada, 2002
Secretos y mentiras, 1996
Indefenso (Naked), 1993

«Converte cada secuencia 
nunha impoñente, 
enérxica e desconsolada 
declaración de principios» 
Luis Martínez, EL MUNDO
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“Traballo sobre a idea  
de que os espectadores  
son tan intelixentes  
coma min, ou máis”
Entrevista con Mike Leigh 
Por Nicolas Rapold

Un dos desafíos ao realizar A traxedia 
de Peterloo debeu ser a filmación das 
escenas con multitudes. Como foi 
a estratexia para as secuencias da 
protesta? Obviamente hai unha serie de 
convencións estabelecidas sobre como 
filmar esta caste de escenas pero, tal e 
como eu traballo, independentemente 
do contido, procuro xerar a acción e 
logo pensar como gravala no propio 
momento. Nunca empreguei storyboards 
nin nada polo estilo. Sitúome na escena 
e tomo decisións no momento, dun xeito 
orgánico. Gústame ter a liberdade de 
explorar a acción, na compaña do meu 
director de fotografía Dick Pope.

Onde se gravaron estas secuencias? 
Nun sitio chamado Tilbury Docks, no 
sur de Inglaterra. É famoso pola chegada 
de inmigrantes. O forte foi construído 
por Henrique VIII para se defender dos 
católicos, e logo foi ampliado por Carlos 
II. Ten unhas dimensións similares ás 
do espazo no que tiveron lugar os feitos 
narrados, pero non garda ningunha 
relación histórica pois todo sucedeu no 
centro de Manchester. 

Preguntábache polas escenas 
multitudinarias porque moito do 
que o filme captura é o proceso de 
democratización sobre o terreo. 
Un dos elementos principais, a nivel 
temático, dramático, narrativo e 
histórico, é saber que sucedeu na 
corte cos maxistrados. O filme é unha 
dramatización aproximada do que 
fixeron. Algúns personaxes deseñeinos 
a partir de persoas do presente e outros 
son inventados, pero o que importa son as 
implicacións políticas do proceso. 

Suponse que os maxistrados 
son funcionarios, pero semellan 
comportarse segundo as regras da 
mafia. Totalmente, e o seu poder era 
aboluto. Manchester era un na altura un 
lugar moi afastado onde había protestas 
que cumpría conter. Nunca ían alí para 
tentar comprender como era a vida da 
xente e esa actitude ten implicacións 
políticas nos nosos tempos. Moitos 
destes maxistrados pertencían ao clero e 
actuaban tanto na corte coma no púlpito. 
Era xente á que lles gustaba ser escoitada e 
a igrexa tiña moita influencia sobre a xente.

O filme reflexiona sobre o poder 
da linguaxe, e non só o que exercen 
os maxistrados no xuízo, senón as 
proclamas políticas que nos mostran a 
democracia en acción. De que maneira 
dipuxeches os speeches ao longo da 
narración e como evolúen no filme? 
Un problema inherente a un filme 
deste estilo era como explicar cuestións 
políticas dunha maneira dixeríbel para o 
público. Ao comezo pensaba que os longos 
parlamentos poderían facerse aburridos, 
pero unha vez superei ese medo todo 

avanzou só. O importante é entender 
de que están a falar os personaxes e 
coñecer as implicacións persoais e 
políticas do que din. Fomos moi estritos 
á hora de empregar o material orixinal, 
editalo, tentar que funcionase para cada 
personaxe, evitar as repeticións, etc. O que 
non ten sentido é construír un filme sobre 
a idea de que a intelixencia do espectador 
é inferior á túa. Sempre traballo sobre 
o suposto de que os meus espectadores 
son tan intelixentes coma min, ou máis. 
Ademais, o espectador non ten que 
enfrontarse a unha noción mol e abstracta 
do que é un speech, senón que ve a 
personaxes dicindo cousas. É importante 
tamén levar a cabo unha gradación dos 
personaxes e analizalos en distintos 
niveis. Temos os mozos máis radicais que 
foron os primeiros en seren reprimidos 
e separados do resto. Logo temos a clase 
media que son radicais moderados. E 
xente como Henry Hunt, que basicamente 
facía publicidade de si mesmo.

El era unha celebridade naquel 
momento. Totalmente. El defendeu 
a causa e tentou sempre actuar en 
consecuencia ás súas palabras. Soubo 
ademais conducir enormes grupos de 
xente. Tamén estaba profundamente 
namorado de si mesmo e era moi 
arrogante. Foi inmensamente popular e 
familiar entre o pobo.

E adoitaba dicir as palabras axeitadas. 
A pregunta é que pasaría se non fose 
así. Si, totalmente, aproxímase a unha 
forma de demagoxia.
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