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BELA DORMENTE

FICHA TÉCNICA

Belle  Dormant. Francia,  2016.  Cor,  82  min.  Xénero:  Drama  fantástico  |
Dirección,  guión  e  montaxe: Adolfo  Arrieta |  Produción:  Eva  Chillón,
Nathalie Trafford (Paraïso Productions, Pomme Hurlante Films) | Fotografía:
Thomas  Favel  |  Música: Benjamin  Esdraffo,  Ronan  Martin  |  Intérpretes:
Niels Schneider (Egon), Agathe Bonitzer (Maggie), Mathieu Amalric (Gérard),
Serge Bozon (rei), Ingrid Caven (fada), Tatiana Verstraeten (Rosemunde)

SINOPSE
a

No reino de Letonia, o novo príncipe
Egon pasa as súas noites tocando a
batería. De día, só unha idea rolda a
súa  cabeza:  internarse  no reino de
Kentz para atopar á Bela Dormente e
romper o feitizo. Pero o seu pai, o
rei, incrédulo das lendas, oponse to-
talmente.  Será  Maggie,  arqueóloga
da UNESCO, quen lle proporcionará a
clave.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Bela dormente é unha película difí-
cil de describir. Podería facelo?
En realidade non hai nada que des-
cribir. É o conto da Bela Dormente.
Se o liches, xa o entendes todo por-
que non hai ningunha diferenza. Agás
que neste  caso a  princesa dórmese
no ano 1900 e esperta no 2000.

De  todos  os  contos  de  fadas  que
hai, por que escolleu este para fa-
cer a súa propia versión?
Era o meu conto preferido cando era
pequeno,  encántame  e  fascíname,
aínda que agora véxoo doutra forma.
Paréceme  moi  moderno,  paréceme
que o podía escribir Einstein, é unha
meditación  sobre  a  elasticidade  do
tempo e apetecíame que ela se per-
dese  todo  o  século  XX.  Antes  do
século XX as  cousas  non cambiaron
tanto, non se inventou nada revolu-
cionario. En realidade só cambiaban
os escotes dos vestidos. E con todo
no  século  XX  inventáronse  tantas
cousas que de durmir en 1900 e es-
pertar  no 2000 verías  outro  mundo
que nin  sequera poderías  sospeitar.
Aínda que os habitantes dese reino
están  adoitados  aos  prodixios  das
fadas, que son moito máis impactan-
tes  que  a  tecnoloxía,  así  que  moi
pronto se habitúan ao novo século.

O filme ten un ton naïf, nada pos-
moderno, moi a contracorrente.
É que os contos de fadas deben ser
así, algo naïf. Hai pouco dixéronme
que a miña película era a única res-
posta posible a cousas como os aten-
tados de novembro de 2015 en París.
Ao horror actual no que estamos. E
creo que teñen razón.  Así que volvín

ler os contos de fadas, que me pa-
recen  marabillosos  porque  aí  está
todo. Bela dormente é un filme pa-
ra nenos, para o que hai de neno en
cada persoa maior. É fascinante, te-
ñen que deixarse levar pola poesía.

A película é moi francesa. Non só
lembra  a  Cocteau  ou  Demy,  cos
que sempre se lle relacionou, se-
nón tamén a Rivette ou Rohmer.
Cales foron as súas influencias?
É que eu son moi francés. Os filmes
que  me influíron  son  case  sempre
franceses, os de Cocteau e toda a
nouvelle vague. E Resnais tamén: O
derradeiro ano en Marienbad. 

Contou cun elenco fantástico que
inclúe  a  Mathieu  Amalric,  Niels
Schneider e Ingrid Caven. Como os
seleccionou?
Vin unha foto de Agathe Bonitzer, a
quen nunca vira no cinema, e en-
cantoume:  sabía  que  tiña  que en-
carnar  á  fada.  O  mesmo pasoume
con Niels e souben enseguida que el
sería o príncipe: no guión ese perso-
naxe toca a batería e pensei que el
non o faría, porque non é habitual
algo así, e resulta que toca divina-
mente.  A Mathieu  vírao  nun  filme
hai  tempo,  pero  as  fotos  ensinou-
mas a miña produtora.

E como foi a elección dos castelos
onde transcorre a acción?
Como a rexión de Bretaña financiou
o  filme,  fun  viaxando  por  ela  na
procura de localizacións: é un lugar
máxico. Vin uns vinte castelos dife-
rentes e elixín os dous que saen.

Con esta  película,  coa  que volve
ao cinema tras dez anos de ausen-
cia, contou con máis medios.
Pero  eu  sentinme  igual:  o  diñeiro
non me importa nada, nunca penso
nel. Evidentemente, serve para al-
go, como para poder filmar en dous
castelos e que houbese bos medios
técnicos,  pero  é  unha  cousa  que
non me inflúe nada: podo facer pe-
lículas de calquera xeito, con cartos
e sen eles, nunca noto a diferenza.
Non me faltou liberdade xamais.

A tecnoloxía  ten  un  peso  funda-
mental  na forma  da película, que

está rodada en dixital. Cal é a súa
relación con esta nova técnica?
Bela dormente supuxo algo novo pa-
ra  min  porque  nunca  antes  traba-
llara con efectos especiais. Hoxe en
día, cun computador pódese facelo
todo. A fotografía, a luz e as cores
do filme son froito da posprodución,
máis  que da  rodaxe.  Tiña  a  sensa-
ción de estar a pintar un cadro can-
do vía as imaxes ao editalas.

En todo caso, os efectos máis ma-
rabillosos son os non dixitais, como
ver unha imaxe detida para repre-
sentar un animal durmido.
Si,  estou  de  acordo.  Ou  recrear  a
corte  petrificada  con actores  quie-
tos.  Pero  ás  veces  son  precisos  os
efectos, como as faíscas das variñas
das fadas ou cando vemos a bolbore-
ta voando. Iso é moi belo e máxico.

Ten nostalxia do cinema analóxico?
Nada de nostalxia! Ao contrario, pa-
réceme un gran avance. Estou máis
cómodo  e  liberado  traballando  en
dixital.  Do  outro  xeito  era  compli-
cadísimo cambiar  cousas:  tiñas que
facer novas copias no laboratorio, e
iso subía moitísimo o orzamento. To-
do era carísimo. Agora podes facer
unha película por nada. Eu arruinei-
me producindo Merlín e abandonei o
cinema por un tempo, e puiden re-
encontrarme con el  grazas  ao dixi-
tal. Ao principio, sentía algo de des-
confianza, pero logo deime conta de
que  segue  sendo  cinema.  En  certo
xeito, o dixital democratizou o exer-
cicio do cinema: hoxe todo o mundo
pode facer unha película, aínda que
iso non significa que todo o mundo o
poida facer ben.

Bela  dormente  conserva  unha  di-
mensión case política na presenta-
ción  dun  monarca  actual  incapaz
de crer na fantasía,  empeñado en
construír un casino sobre as ruínas
dun vello palacio.
Non  era  a  miña  intención  mani-
festarme  contra  o  contemporáneo,
pero si  teño a  impresión de que o
mundo actual é un pouco eslamiado,
aburrido.  Aínda  que  eu  adáptome
moi ben a todas as épocas e pásoo
moi ben hoxe en día.
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