
This Is England
Shane Meadows

Material didàctic de la pel·lícula

Drac Màgic

Sant Pere Mitjà, 66

08003 Barcelona

tel.: 93 216 00 04

fax: 93 215 35 19

correu electrònic:

d r a c @ d r a c m a g i c . c a t

w w w. d r a c m a g i c . c a t

Amb el suport de:

Stamp



3 Fitxa tècnica

3 Sinopsi

3 Objectius

4 Assaig 

6 Proposta d’activitats

7 Filmografia relacionada

í  n  d  e  x

2



This Is England

Guió i direcció: Shane Meadows
Fotografia: Danny Cohen
Muntatge: Chris Wyatt
Música: Ludovico Einaudi
Interpretació: Thomas Turgoose,
Stephen Graham, Jo Hartley, Andrew
Shim, Joe Gilgun, Vicky McClure,
Rosamund Hanson
Producció: Regne Unit, 2006
Durada: 101 minuts

Anglaterra, principis dels anys vuitanta.
L’ a t u r, la crisi econòmica i els conflictes
socials dibuixen un panorama cru. Per a
Shaun, un noi de dotze anys, el futur no
té res d’engrescador. Per casualitat
entra en contacte amb un grup de s k i n -
h e a d s locals i s’hi uneix. La seva vida
grisa i apàtica es transforma en sentir-
se valorat i protegit per Wo o d y, el líder
del grup. Però tot canvia quan apareix
Combo, un antic integrant del grup que
ha sortit de la presó que té una visió
molt diferent del que ha de ser un
autèntic s k i n h e a d i que exerceix una
gran fascinació sobre Shaun. 

f i t x a  t è c n i c a

s  i  n  o  p  s  i
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La pel·lícula destaca especialment pel retrat realista
d’un moviment juvenil, l’s k i n h e a d, sovint representat de
manera inexacta i simplista des dels mitjans de comuni-
cació. El viatge iniciàtic del protagonista permet enten-
dre les motivacions, els sentiments i les reaccions que
van experimentar molts joves en el context que descriu
el film i que els van portar a simpatitzar amb aquesta
cultura. Fugint de visions moralitzadores, els conflictes i
les contradiccions que implica una experiència com
aquesta es representen de forma molt efectiva a través
de la complexa relació d’amistat i rivalitat entre els
líders de les dues bandes representades, dos models
de masculinitat que actuen com a poderosos referents
per al protagonista.

o b j  e c t  i  u s



Una visió diferent de l’univers
skinhead

Les primeres imatges del film, extretes de
documentals i reportatges televisius, ens
situen de manera molt clara en el lloc i
l’època en què transcorre la història,
l’Anglaterra convulsa de començaments
de la dècada dels vuitanta. Els fragments
que parlen d’atur, racisme, guerra i vio-
lència als carrers es combinen amb d’al-
tres d’aeròbic, dels primers jocs d’ordina-
d o r, de Lady Di, Margaret T h a t c h e r, El
coche fantástico i Duran Duran; l’imagina-
ri en què tota una generació es pot reco-
n è i x e r. La melodia ska que sona de fons
estableix un contrast irònic amb les imat-
ges carregades de violència i, al mateix
temps, serveix per apuntar la importància
dels moviments contraculturals juvenils
com a alternativa a la trista realitat del
món adult. Aquesta seqüència introductò-
ria acaba amb unes imatges de la guerra
de les Malvines, per enllaçar amb la pri-
mera escena, on veiem Shaun, el prota-
gonista, que en llevar-se es mira un retrat
del seu pare, mort en aquell conflicte. És
l’últim dia del curs escolar i Shaun s’hau-
rà d’enfrontar a les burles i agressions
que provoquen els seus pantalons “hip-
pies” i, per tant, passats de moda. Al pati
de l’escola es veu com tothom pertany a
algun grup ben definit i que Shaun està
totalment fora de lloc. En aquest punt, tot
fa pensar que per al noi començarà una
etapa de marginació i solitud, però de
manera fortuïta es troba amb un grup de
“caps rapats” més grans que ell que,
enlloc d’increpar-lo, el conviden a unir-
s’hi. El seu líder és Wo o d y, un noi en qui
Shaun de seguida trobarà la figura pater-
na que li manca. Formar part d’aquesta
banda li donarà un sentit nou a la seva
vida grisa i avorrida. La protecció de
Wo o d y, el primer petó a Smell, les noves
formes de diversió que descobreix amb el

grup; la vida té un altre sentit per a
Shaun. 

En aquesta primera part del film, se’ns
mostra un univers skin que contrasta amb
alguns dels estereotips imperants. Per
exemple, la primera activitat del grup en
què participa Shaun, la “cacera”, consis-
teix a destruir edificis abandonats. Tot i
que es tracta d’una acció violenta és més
aviat un joc inofensiu de criatures amb l’ú-
nica finalitat de divertir-se. En tot cas, el
film no amaga l’actitud desafiant i agressi-
va dels protagonistes, però la posa al cos-
tat de totes les altres formes de violència
que ho impregnen tot, des de les imatges
de televisió, passant pel llenguatge groller
que utilitzen els nois, fins al càstigs corpo-
rals que tenen lloc a l’escola. Per altra
banda, un dels integrants de la banda de
Wo o d y, Milky, és un negre d’origen jamai-
cà, fet que recorda que en els seus orí-
gens el moviment skin no tenia res a
veure amb el racisme. Tots aquests ele-
ments fan pensar que per a aquests nois i
noies, ser skinhead consisteix a viure en
un barri obrer i compartir una indumentà-
ria, una música i una estètica determina-
des, com en qualsevol altra “tribu” urbana. 

La ficció per reconstruir la memò-
ria col·lectiva

La intenció del realitzador, Shane
Meadows, no és dibuixar un univers skin
idíl·lic, sinó mostrar la complexitat i l’evo-
lució d’una cultura que ell va conèixer de
primera mà perquè també va ser skinhead
quan era adolescent. Per a S. Meadows
és important reflectir l’evolució fins a les
variants extremistes d’una cultura que no
sempre va ser així. Veure què va passar i
per quines raons es va produir aquesta
transformació és una tasca de reconstruc-
ció de la memòria col·lectiva d’una gene-
ració a la qual va pertànyer el mateix rea-

a  s  s  a  i  g
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l i t z a d o r. Més que projectar la seva vida
en el protagonista del film, el que fa
Meadows és utilitzar els seus records per
recrear una ficció que serveixi com a tes-
timoni d’una època. Aquest exercici de
reelaboració dels records, molt diferent
del d’intentar reflectir o enregistrar uns
fets amb la màxima fidelitat, és el que
porta a terme Meadows, que ara pot rela-
tar el que fa més de vint anys veia amb
ulls de nen. Com el protagonista, el realit-
zador tenia 11 anys quan va començar el
seu contacte amb skins, i, com a ell, el
van seduir l’orgull de classe i l’agressivi-
tat de la seva posada en escena. Per a
un nen, era fàcil sentir-se atret per una
imatge tan poderosa i desafiant de mas-
culinitat. És el que succeeix a Shaun, la

seva iniciació al món adult de la
mà dels skins és totalment com-
prensible com a resultat del con-
text en què li va tocar créixer. 

El costat més fosc dels skins a p a-
reix encarnat en la figura de
Combo, un personatge violent i
dictatorial que ha passat tres anys
a la presó i que vol recuperar el
lloc que ara ocupa Wo o d y, el lide-
ratge que abans tenia ell. Woody i

Combo representen dos models antagò-
nics, malgrat que tinguin elements en
comú. L’aparició de Combo a escena ja
té lloc de manera violenta, simulant un
atac sorpresa, provocant el pànic i tren-
cant bruscament la pau del grup d’amics.
Ningú no troba divertida la seva broma i
ràpidament ens adonem que hi ha pro-
fundes diferències entre ell i la resta de
personatges, abans amics. Com a espec-
tadors, constatem que estem davant d’un
personatge realment perillós i que la vio-
lència, latent fins ara, pot esclatar en
qualsevol moment. Els comentaris racis-
tes que Combo explica a continuació, i
que apunten al jamaicà Milky, reforcen
aquesta idea. Ara, les diferències amb la
forma d’actuar de Woody són evidents.
Combo està decidit a anar més enllà i

reuneix tot el grup obligant-los a escoltar
un discurs ultranacionalista i a posicionar-
s’hi. Traçant una línia imaginària al terra,
els que es quedin amb ell passaran a l’ac-
ció i els altres, obligats a marxar. Shaun
es queda, decidit a ser un autèntic skin. A
partir d’aquest moment, el relat ens apro-
pa a una dimensió que fins ara només
intuíem. Mentre que per a Wo o d y, per ser
un skin, n’hi ha prou canviant-se de roba i
pentinat, per a Combo el ritual de pas
consistirà en un altre tipus d’accions.
Conscient de la fascinació que exerceix
sobre Shaun, en qui es veu a ell mateix
d’infant, l’obligarà a tatuar-se una creu a
la mà, a assistir a mítings xenòfobs i a
intimidar la població pakistanesa. La línia
de separació entre uns i altres, entre una
forma de veure les coses i l’altra, és molt
prima i això es posa de manifest clara-
ment amb els equilibris que fan alguns
dels protagonistes entre els dos bàndols,
amb la facilitat amb què es pot anar més
enllà. 

Un dels moments clau per entendre l’evo-
lució cap a postures antisocials i racistes
té a veure amb la influència del Front
Nacional Anglès, el partit ultradretà que
va començar a reclutar militants entre els
joves skinheads. Al film, aquesta referèn-
cia té lloc amb l’assistència de Combo i
els seus companys a una reunió del Front
Nacional. Els joves són fàcilment manipu-
lats pel líder d’aquesta formació, que els
encoratja a “tornar a la batalla” i a “vessar
sang” per salvar Anglaterra. El missatge
simplista és ràpidament entès per molts
joves que troben d’aquesta manera una
forma ràpida de canalitzar la seva ràbia
contra un hipotètic enemic fàcil d’aniquilar
i, al mateix temps, de sentir que tenen
una missió important. Fins que Combo
agredeix brutalment Milky davant seu. Per
al protagonista també és un cop que
suposa l’esfondrament d’un món ple de
sentit del qual formava part. Les últimes
imatges del film, en què veiem Shaun
llençant al mar la bandera de Sant Jordi
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que li havia donat Combo, simbolitzen el
seu trencament amb el camí que havia
iniciat i la banalitat i l’arbitrarietat de la
violència, tant de la que va patir el seu
pare, com la que el seu amic l’encoratja-
va a practicar.

Proposta d’activitats

• Valoreu la reflexió que aporta la
pel·lícula sobre la controvertida cultura
skinhead i la relació que estableix el
film entre els joves skins protagonistes i
les condicions econòmiques i socials
de l’entorn en què viuen. 

• Contrasteu la informació que aporta
This is England sobre el moviment skin -
head amb la que s’acostuma a difondre
per altres canals, com els documentals
o els informatius de televisió, tot valo-
rant la diversitat de postures a què
apunta el film.

• Considereu la importància del cinema,
tant el documental com la ficció, per
reconstruir la memòria col·lectiva fent
visibles esdeveniments del passat.

• La pel·lícula estableix un contrast molt
clar entre les dues bandes skinheads
que hi apareixen, liderades per Woody i
Combo. 

– Quines diferències tenen?

– Habitualment, amb quina de les dues
formes s’acostuma a associar els
skinheads?

– Quins creieu que són els motius 
que han portat a la seva diferencia-
c i ó ?

– Coneixíeu aquestes diferències?

• A més de la cultura skinhead, n’hi ha d’altres a les
quals es fa referència a la pel·lícula. De quines es
tracta? Penseu, per exemple, en el que diuen els
alumnes de l’escola de Shaun i en el personatge de
Smell. 

– Quines altres cultures juvenils del passat o del pre-
sent coneixeu? 

– I vosaltres, pertanyeu a alguna en concret o us hi
i d e n t i f i q u e u ?

– Creieu que la visió que es té en general de les cul-
tures juvenils actuals és rigorosa? 

• La pel·lícula fa referència a diferents esdeveniments
socials, polítics i culturals que van tenir lloc als anys
vuitanta, especialment en la seqüència d’imatges d’ar-
xiu inicial.

– En reconeixeu algun?

– Reconeixeu algun personatge?

– Quins altres fets i personatges desconeixíeu?

• Com valorareu la pel·lícula per la informació històrica
que aporta? Us sembla una forma útil d’entendre el
passat? Quines altres fonts d’informació sobre el pas-
sat recordeu?
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West Side Story (West Side Story)
Robert Wise i Jerome Robbins, EUA, 1961

Basat en Romeu i Julieta, de Shakespeare, el musi-
cal explica la història d’amor impossible entre els
membres de dues bandes enfrontades, els sharks,
procedents de Puerto Rico, i els jets, d’origen
anglosaxó. Ambdues es disputen l’hegemonia del
West Side de Nova York. Els enfrontaments són
constants i encara s’agreugen més quan To n y, un
dels jets, s’enamora de Maria, la germana del cap
dels sharks.

La soledad del corredor de fondo (The
Loneliness of the Long Distance Runner).
Tony Richardson, Gran Bretanya, 1962

Colin Smith és un jove de classe obrera que viu en
un suburbi de Nottingham. Després de robar en un
forn de pa és enviat a un reformatori, on complirà
condemna. Un cop allà, comença a córrer i, gràcies
a les seves qualitats com a corredor de fons, va
guanyant llocs dins la institució penitenciària.
Durant els entrenaments, Colin pensa en la seva
vida anterior i comença a veure que la situació
actual en què es troba és privilegiada. El film és un
dels referents del free cinema, que va abordar la
problemàtica social de la classe obrera anglesa.

Quadrophenia 
Franc Roddam, Gran Bretanya, 1979

Londres, 1964. El naixement de dos grups juvenils
rivals, els mods i els rockers, comporta conseqüèn-
cies devastadores. Per a Jimmy i els seus
col·legues ser un mod és una forma de vida, una
manera d’entendre el món. Aprofitant un pont de
tres dies, els quatre amics fan un viatge a Brighton,
on els esperen fortes emocions, drogues i batalles
campals contra els seus grans enemics, els
rockers. El viatge representarà un punt d’inflexió en
la vida de Jimmy, que el portarà a replantejar-se la
seva existència.

Rebeldes (The Outsiders)
Francis Ford Coppola, EUA, 1983

Ponyboy Curtis és un adolescent orfe que pertany
a la banda de los grasientos. Els seus dos germans
i tots els seus amics també en formen part.
Controlen el seu territori i la banda rival, els dandis.
Una nit, com a conseqüència d’una baralla, un dels
dandis mor d’una ganivetada. Ponyboy i el seu
amic Johnny decideixen fugir.

American History X
Tony Kaye, EUA, 1998

Derek és un jove skin head d’ideologia neonazi que
compleix condemna per l’assassinat de dos joves
de raça negra. Després de passar tres anys a la
presó, torna al seu barri completament reformat i
amb la intenció de transformar al seu germà petit,
per a qui Derek ha estat sempre l’exemple a seguir.

Felices Dieciséis (Sweet Sixteen)
Ken Loach, Gran Bretanya, 2002

Liam està a punt de fer setze anys i està decidit a
crear una llar per la seva família, ara que la seva
mare sortirà de la presó. Per fer-ho necessita
diners, cosa difícil per a un adolescent. Els plans
de Liam i els seus amics per aconseguir-los no tri-
garan a ficar-los en tota classe de problemes, fins
al punt d’arribar a una situació realment perillosa
per a ell. Serà el moment de fer marxa enrere, però
potser aquest cop serà massa tard.

f i l m o g r a f i a  r e l a c i o n a d a
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Sinopsi

Anglaterra, principis dels anys vuitanta.
L’ a t u r, la crisi econòmica i els conflictes
socials dibuixen un panorama cru. Per
a Shaun, un noi de dotze anys, el futur
no té res d’engrescador. Però tot can-
via quan entra en contacte amb un
grup de skinheads locals. Les coses
comencen a tenir sentit per a ell, des-
cobrirà una nova família en un moment
de gran conflictivitat als carrers. Tot el
que Shaun, un nen de dotze anys, veu
del seu país li sembla gris i apàtic, fins
que coneix els skinheads locals i s’hi
uneix. Descripció realista i gens mora-
lista de les subcultures i contracultures.

f i t x a  t è c n i c a

P r o g r a m a  d e  m à

un rollo de classe obrera. Al meu barri no hi havia
skins de classe mitjana. Tothom sabia que la classe
obrera estava fotuda, però estàvem orgullosos dels
nostres orígens i vestíem botes, texans, samarretes
blanques i elàstics, coses que ens podíem permetre,
per crear-nos una imatge poderosa. De nen m’atreia
molt aquesta idea i estava orgullós de la classe obre-
ra. Era una qüestió política, sense ser extremista.
Podies ser d’esquerres o de dretes, més en termes
de laborista o conservador que de militant d’esque-
rres o feixista, com passava amb els grups musicals. 

També hi havia el National Front, el partit ultradretà,
que sempre ha tingut una implantació més gran en
zones marcades pel malestar i la pobresa. A q u e l l e s
zones, on viuen minories ètniques són prioritàries per
a ell: intenta captar-hi una minoria blanca incòmoda
amb la situació. És l’estratègia de la por. Et colpegen
on fa més mal. Òbviament els skinheads eren un dels
seus objectius; els utilitzaven com a força de xoc…,
però tinc l’esperança que la gent que vegi la pel·lícu-
la s’adoni que el National Front no estava format úni-
cament per skinheads.

Comentaris del director

«La majoria de la gent no sap que els skins van ser
un moviment obrer que no distingia entre races. A
finals dels anys seixanta, molts negres i jamaicans
treballaven a les fàbriques i així va ser com van
entrar en contacte persones de diferent procedència.
Al principi, els skins es reunien a les discoteques on
s’escoltava música negra. Va ser després que tot va
canviar i que els mateixos skins van oblidar que
abans no eren racistes en absolut.

La  violència de This is England té més a veure amb
els turments personals que amb el fet que els perso-
natges siguin skins. El costat skin de la pel·lícula és
un intent de reflectir un ambient en el qual em vaig
moure quan era jove: el moviment vinculat a la cultu-
r a ska-trojan-reggae, que durant els anys vuitanta va
passar de la música oi ! a bandes clarament nazis
com Screwdriver, i d’aquí tot el rollo del “poder
blanc”. Podies veure com n’era de fàcil per al jovent
lliscar d’un costat a l’altre. Molts nois i noies es con-
vertien en skins i no tenien ni idea d’on venien. Era



Opinions de la crítica

«Puede resultar frustrante que Shane Meadows caiga
en la obviedad simbólica al final de su modélico ejer-
cicio de retrorrealismo: basta imaginarse lo que
hubiese hecho algún director español con parejos
materiales para perdonar el (ligero) desliz. This Is
England es muchas cosas a la vez, pero, ante todo,
funciona como advertencia sobre los peligros de que-
rer pertenecer (a algo, a lo que sea). Meadows pro-
pone un anti Cuéntame cómo pasó: un mirar hacia
atrás sin ira, pero con la mirada limpia de nostalgias,
que desvela las dinámicas de subsuelo de la Gran
Bretaña thatcherista, donde la guerra de las Malvinas
dejó algo más que bajas e infectó un inconsciente
colectivo que supuraría un incendiado nacionalismo.
Su trama con adolescente en busca de autoafirma-
ción ilustra, también, la evolución (o perversión) de la
naturaleza integradora del movimiento skin hacia una
perturbadora retórica del odio».

Jordi Costa. Fotogramas, gener de 2008

«Una barrera invisible divide lo políticamente correcto
de lo incorrecto. Lo bien visto de lo mal visto. Las
posiciones aceptables de las inaceptables. Cuando
rueda cerca de esa barrera, una película puede igno-
rarla y darle la espalda, elegir un bando o rodar en
precario equilibrio por la sugerente tierra de nadie
que hay entre los bandos opuestos. This is England,
previsiblemente una de las películas del año, a juzgar
por su éxito en Inglaterra, rueda en el terreno panta-
noso de los barrios obreros ingleses, donde, bajo el
reinado de Margaret T h a t c h e r, empezaron a florecer
los primeros movimientos skinhead. El bando de los
buenos es evidente: el de los skins originales, de
izquierdas, amantes de los porros y el ska. Ta m p o c o
hay dudas en cuanto al de los malos: los skins d e
derechas, racistas, amantes de los problemas y la
bronca. ¿Dónde se coloca la película? Físicamente,
en la nuca de un niño de doce años (actor prodigio-
so) con problemas de adaptación y un trauma doloro-
so: la muerte del padre en la guerra de las Malvinas
(Falklands). Terreno abonado, pues, para los mensa-
jes simplistas y para echar las culpas a los de fuera.
¿ Y moralmente, dónde se emplaza la cámara? El
protagonista ingresa en un grupo skin del sector bon-
dadoso, aprende a ligar y beber cerveza mientras los

La meva germana sortia amb un skinhead. Jo tenia
11 anys, ella 14, el seu nòvio 16 i tots els seus amics
eren més grans que ell. Jo sortia amb ells, així que
algunes de les coses que apareixen a la pel·lícula
són totalment autobiogràfiques. Fer-la ha estat una
prova de foc. És un material realment difícil de trac-
t a r. Entre altres coses perquè jo vaig estar a l’òrbita
del National Front quan era jove. Mai no m’hi vaig afi-
l i a r, però, com li succeeix a Shaun a la pel·lícula, vaig
assistir a assemblees en cases particulars. Això no
obstant, no crec que me n’hagi d’avergonyir: tenia 11
anys i estava enganyat sobre la seva veritable natu-
ralesa. Així que, per tot plegat, tenia por de ser total-
ment honest a la pel·lícula. El cert és que, segons la
meva opinió, o ets honest o la pots cagar. Podia
haver eludit l’assumpte i crear un personatge més…
Però la realitat és que quan tenia aquella edat creia
en aquelles coses; entre altres motius, perquè encara
no havia conegut cap negre. Tenir 11 anys és tenir 11
anys; molt aviat vaig adonar-me que el que explica-
ven era totalment deplorable».

Influències cinematogràfiques

«La meva generació va créixer veient pel·lícules
dures: les primeres d’Alan Clarke, Mike Leigh o Ken
Loach. Durant els anys vuitanta, quan el cinema
estava en declivi i només s’estrenaven pelis com ET
o Tiburón, vaig poder veure a la tele (Channel 4)
pel·lícules com Riff-Raff (Ken Loach, 1990), Grandes
ambiciones (Mike Leigh, 1988), The Firm ( A l a n
Clarke, 1988) o Made in Britain (Alan Clarke, 1982),
que va ser com una mena de Bíblia per a mi. A i x í
que, per una banda, m’he educat amb aquest tipus
de pel·lícules de classe obrera que reflectien el que
tothom semblava sentir en aquell moment. Però, per
altra banda, quan vaig començar a involucrar-me en
el món del cinema estava més interessat en directors
com Scorsese, que tenen més cura dels aspectes
formals. Les meves pel·lícules són una bastardització
del meu amor pel cinema europeu i americà, combi-
nat amb el fet que tracto de ser honest i explicar his-
tòries que sento properes. Els meus films són durs i
foscos però, afortunadament, també intento que
siguin visualment atractius».



El cine de Shane Meadows es la obra de alguien que
ha mamado suburbio, transitando tanto por la acera
soleada como por la contraria, y que es capaz de
mirar hacia atrás no tanto sin ira como sin nostalgia,
sin ese velo redentor que, por ejemplo, lleva a senti-
mentalizar entre nosotros episodios tan delicados
como la Guerra Civil o la transición.

Poderoso relato de iniciación, This is England h a b l a
de la necesidad de pertenecer y de sus peligros, a
través de la experiencia de un adolescente -un
excepcional Thomas Turgoose- que encontrará a su
sustitutorio padre oscuro en el mismo lugar donde ha
hallado a esa familia de elección que se suele llamar
pandilla. Meadows remata su relato con una simbolo-
gía ingenua y obvia que no logra hacer naufragar la
excelencia del conjunto».

Jordi Costa. El País,  gener de 2008 

Filmografia de Shane Meadows:

Smalltime, 1996; Where’s The Money Ronnie, 1996;
Twentyfourseven, 1997; A Room for Romeo Brass,
1999; Once Upon a Time in the Meadlands, 2002;
Dead Man’s Shoes, 2004; Northern Soul, 2004; The
Stairwell, 2005; This Is England, 2006; Somers Town,
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problemas crecen en forma de desempleo, inmigra-
ción y terrorismo (las imágenes documentales con las
que arranca la película abren una línea de interés
que el propio film termina por abortar). Hasta que la
salida de la cárcel de un antiguo miembro del grupo,
reconvertido en un manipulador de masas con sed de
sangre extranjera, le invita a viajar al lado oscuro de
la fuerza. “Los que no me acompañan, que crucen
esta línea”, y dibuja una raya invisible en el suelo. El
protagonista no la cruza, pero sorprendentemente la
cámara sí, filmando al protagonista desde el lado de
los buenos.

Este movimiento casi imperceptible traduce de mane-
ra significativa la mirada del director, que de ahí en
adelante filmará las evoluciones del joven skin sin tan
siquiera pisar las arenas movedizas de la ambigüe-
dad, desde la tranquilidad de conciencia del quien ha
hecho lo correcto (y previsible), y a la espera del
momento, inevitable, en que el protagonista se deci-
da a cruzar la raya».

Gonzalo de Pedro. Cahiers du Cinéma, gener de 2008

Aquellos fastidiosos años

«Hay ocasiones en que los azares de la distribución
formulan la posibilidad de un programa doble perfec-
to: el estreno simultáneo de Viaje a Darjeeling, de
Wes Anderson, y This is England, de Shane
Meadows, es toda invitación a construirse una sesión
perfecta sobre el delicado tema de la herencia pater-
na. En la primera, un padre muerto lega a sus tres
hijos otras tantas maletas deslumbrantes y una pesa-
da carga de autismo afectivo. En la segunda, un sol-
dado muerto en la guerra de las Malvinas deja unos
pantalones de campana fuera de temporada y una
inmitigable sed de pertenencia y justicia a su retoño
adolescente. Por lo demás, no puede haber dos pelí-
culas más distintas: donde Wes Anderson coloca
construcción y artificio, Meadows contrapone urgen-
cia y desaliño. Wes Anderson es un Niño Burbuja:
Shane Meadows aprendió en la calle.

This is England es, también, la oportunidad (algo tar-
día) de descubrir a un joven cineasta que, con cinco
largometrajes y un puñado de cortos a sus espaldas,
lleva proponiendo, desde mediados de los noventa,
una estimulante modulación del realismo británico.


