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O GRAN HOTEL BUDAPEST

FICHA TÉCNICA

The Grand Budapest Hotel. Estados Unidos, 2014. Cor,  100 min. Xénero:
Comedia | Dirección: Wes Anderson | Guión: Wes Anderson, Hugo Guinness |
Produción:  W Anderson,  S  Rudin,  S  Rales,  (FoxSearchlight,  American
Paintbrush) | Fotografía: Robert Yeoman | Montaxe: Barney Pilling | Música:
Alexandre  Desplat |  Intérpretes:  Ralph  Fiennes  (Gustave),  Tony  Revolori
(Zero), F Murray Abraham (Moustafa), Mathieu Amalric (Serge), Adrien Brody
(Dmitri),  Willem  Dafoe  (Jopling),  Jeff  Goldblum  (Kovacs),  Harvey  Keitel
(Ludwig), Jude Law (escritor), Bill Murray (Ivan), Edward Norton (Henckels),
Saoirse Ronan (Agatha), Jason Schwartzman (Jean), Léa Seydoux (Clotilde),
Owen Wilson (Chuck), Tilda Swinton (D), Tom Wilkinson (escritor)

PREMIOS

Festival de Berlín 2014
Gran Premio do Xurado
Premios Oscar 2014
Mellor Música,  Dirección  Artística,
Vestiario e Maquillaxe
Globos de Ouro 2014
Mellor Película - Comedia ou musical
Premios BAFTA 2014
Mellor Guión Orixinal, Música, Direc-
ción Artística, Vestiario e Maquillaxe
Premios David di Donatello 2014
Mellor Película Estranxeira
Sindicato de Guionistas (WGA) 2014
Mellor Guión  Orixinal
Critics Choice Awards 2014 
Mellor Comedia

SINOPSE
a

Gustave H, o lendario conserxe dun
famoso  hotel  balneario  europeo  de
entreguerras, traba amizade con Ze-
ro Moustafa, un mozo ao que conver-
te no seu protexido. Xuntos protago-
nizarán o roubo e a recuperación du-
nha pintura renacentista de valor in-
calculable  e  unha  frenética  batalla
por  unha  inmensa  fortuna  familiar.
De pano de fondo,os levantamentos
que transformaron Europa na primei-
ra metade do século XX.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Na súa obra, texto e imaxe son in-
terdependentes.  Aquí  que  foi  an-
tes: a historia ou o universo visual?
Non sabería dicilo con exactitude; os
meus  filmes  proceden  de  múltiples
lugares e ideas, e neste caso a orixe
é complexa. Hai sete anos, meu ami-
go Hugo Guinness e eu empezamos a
traballar sobre un personaxe inspira-
do nun vello amigo noso, alguén edu-
cado,  sedutor,  irónico...  Escribimos
abondo para filmar 15 minutos. Tiña-
mos certas escenas pero non sabía-
mos como seguir. A historia situábase
na Inglaterra actual; era outra cousa
e non sabía que facer con ela. Pero
hai dous años pensei en facer unha
película en Europa, a comezos do sé-
culo XX,  inspirado por Stefan Zweig,

a quen estaba a ler daquela. Combi-
namos ambas ideas e alá foi.

Que lle atraeu da obra de Zweig?
Interesáronme as súas marabillosas
historias e as súas memorias sobre o
mundo do pasado. Zweig foi sen dú-
bida o motor do filme: o seu ton, a
súa  sensibilidade,  coa  que  podía
identificarme. Ao mesmo tempo es-
taba a ler outras cousas que dalgún
xeito  tamén  me  influíron: Suite
francesa  de  Irène  Nemirovsky,
Eichmann en Xerusalén de Hannah
Arendt...  Tamén  pensei  moito  nas
películas de Hollywood sobre Euro-
pa do Leste, obras de Lubitsch e de
Hitchcock,  e  por  suposto  en  Max
Ophüls,  que  adaptou  a  Zweig  en
Carta dunha descoñecida. 

Sería  un  gran  desafío  inventar
Zubrowka,  un  país  ficticio.  Cales
foron as súas referencias visuais?
Zubrowka  está  pensado  como  un
país que procede dunha novela, é a
versión  cinematográfica  dun  lugar
imaxinado nun libro pero modelado
a partir de países existentes. Creo
que a maior influencia para min foi
viaxar por Europa mentres me docu-
mentaba  para  a  película,  recollín
moitas impresións desas viaxes. Ta-
mén me deixei  levar  polo  espírito
hollywoodense de mediados do sé-
culo XX, cando Jack Benny e James
Stewart interpretaban historias am-
bientadas en Budapest ou Varsovia.
Sempre me gustou a Europa inven-
tada  por  Hollywood,  porque  eran
mundos creados por exiliados  pro-
cedentes de alí, que lles daban un
efecto máxico, con certa nostalxia.
Estabas en Europa pero estabas en
Hollywood. 

É moi propio do seu cinema mes-
turar comedia e drama.
Creo que me sinto atraído por esa
ambigüidade. Ao escribir unha esce-
na, se podo quedar co plano dramá-
tico  e  o  plano  cómico  ao  mesmo
tempo adoito facelo. Ás veces arre-
píntome  e  penso  que  debería  ter
escollido unha soa dimensión. Pero

é  a  miña  forma de  ver  o  mundo.
Non me gusta a simplicidade, creo
que se algo pode ser varias cosas a
un  tempo,  sempre  enriquecerá  o
filme, e o espectador poderá asimi-
lalo como considere.

Pero sempre se solidariza cos seus
personaxes,  nunca  os  trata  con
ironía ou cinismo.
Gústame ser fiel ás miñas criaturas.
Aínda que estean escritos con trazo
groso,  case  coma estereotipos,  os
actores convértenos en xente real.
Nas novelas de Dickens os persona-
xes están caricaturizados, pero  te-
ñen  profundidade.  Sempre  tento
crear personaxes así, que teñan al-
go  fantástico  e  máxico,  pero  que
transmitan que son de carne e óso.

Seica xa pensaba en Ralph Fiennes
ao escribir o guión. Por que nel?
Antes desta película, coñecéramonos
moi  brevemente,  e  levo  anos  que-
rendo facer algo con el. Na súa ca-
rreira  xa  interpretara  personaxes
con  trazos  cómicos,  polo  que  crin
que  ía  funcionar  para  este  papel.
Por outra banda, o papel ten moití-
simo texto, e pensei que el era dos
poucos actores que poderían defen-
der todas esas palabras.

Cre que esta é a súa película máis
ambiciosa, máis lograda?
Non  o  sei.  Si  que  me  enfrontei  a
cousas novas, como traballar en va-
rios períodos históricos saltando dun
a outro,  e que o  filme estea feito
con varias capas, a partir de varios
narradores que se remiten uns a ou-
tros nunha estrutura de caixas chi-
nesas.  Ademais,  a  trama está  máis
desenvolvida que noutras películas.
Creo que tiña a necesidade de facer
algo máis difícil para min e con me-
llor organización. Hai uns anos fixen
Life Aquatic en Italia, que foi unha
gran produción; cría  que estaba moi
preparado,  e  non  o  estaba.  Agora
realmente traballei  para estar  pre-
parado para calquera circunstancia.
Agora  si  que  sinto  que  podo  facer
películas a gran escala.


