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Deze nieuwe -en naar verluidt laatste- speelfilm van de
inmiddels 78-jarige Ken Loach vertelt het waargebeurde
verhaal van de Ierse socialistische activist Jimmy Gralton
(Barry Ward) die zonder proces uit Ierland verbannen werd
naar de VSA.
Zijn misdaad? Zijn strijd tegen de door de katholieke kerk
ingevoerde beperking van meningsuiting. Op het Ierse
platteland bouwt hij in 1921 een cultuurhuis/ balzaal in County
Leitrim waar hij zijn politieke standpunten uiteenzet en waar
mensen samenkomen om te leren, te debatteren, te dromen,
te lezen en plezier te maken. Dit zeer tegen de zin en tot grote
afschuw van de katholieke kerk, die geenszins gewelddadige
protesten schuwt. Gralton is de enige persoon die ooit
gedeporteerd werd door de Ierse overheid.
We schrijven 1932. Na 10 jaar ballingschap keert Jimmy terug naar het Ierse platteland,
heropent er zijn Hall en introduceert er de ‘verderfelijke’ jazz. Iedereen is gelukkig,
uitgezonderd de dorpspastoor Father Sheridan (Jim Norton) en Dennis O’Keefe, leider
van de fascisten. Denkende mensen die zich verenigen zijn moeilijk te manipuleren en
betekenen voor hen een reëel gevaar. Vanaf dat moment zullen zij er alles aan doen om
Jimmy die zijn ‘verwerpelijke communistische ideeën lijkt te verspreiden zoals mest op
vruchtbare grond’ en zijn ‘gevaarlijke’ Hall het zwijgen op te leggen.
Net zoals voor o.m. het meesterlijke ‘The Wind That Shakes the Barley’ ( Gouden Palm
2006), waar de film een sequel van zou kunnen zijn, deed Ken Loach een beroep op
scenarist Paul Laverty, met zijn directe dialogen van het politieke theater van de oude
school. Loach’ benadering is heel dialectisch, lyrisch en opnieuw – na zijn atypische ‘The
Angels’ Share’ - oprecht verontwaardigd en geëngageerd.
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