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SINOPSE
a

Baseado nun guión de Jacques Tati 
nunca  producido.  Ao  comezo  da 
década dos 60, un vello mago viaxa 
co seu coello  facendo espectáculos 
por  toda  Europa,  nun  mundo 
seducido polo rock e a TV no que a 
inocencia, a ilusión e a imaxinación 
xa  non  teñen  cabida.  O  ilusionista 
chega  a  unha  aldeíña  de  Escocia, 
onde  coñece  a  Alice,  unha  moza 
aínda inxenua que cre que os seus 
trucos  son  reais,  e  el  tentará  non 
defraudala. 

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Como  era o  guión  cando  o 
descubriches?  Era  un  guión 
detallado con diálogos?
Non era un guión normal. Non había 
diálogos.  Era  unha  historia  moi 
sinxela  e  escrita  dunha  forma  moi 
bonita.  Investigando,  decateime de 
que  Tati  sempre  tomaba  moitas 
notas en cadernos pequenos, e que 
o  seu  secretario  na  época,  un 
novísimo  e  talentosísimo  Jean-
Claude  Carrière,  axudoulle  a  dar 
forma a todas esas ideas. Creo que 
lle  saíu  moi  ben,  a  partir  dese 
material de base. Era moi hábil.

Adaptar un guión dun realizador 
tan coñecido e respectado como 
Tati debeu  supor todo un reto.
Pois  non,  por  como  se  fixeron  as 
cousas.  Aos  produtores  gustáralles 
Benvidos a Belleville, e foron eles os 
que  me  pediron  que  adaptase  o 
guión  de  O  ilusionista para  a 
animación.  Sentínme  aceptado  e 
benvido, “pasara a proba”. 

E non me sentía “baixo a sombra” 
de  Tati.  Coñecía  moi  ben  as  súas 
películas,  porque  sempre  formaron 
parte da miña vida. A súa visión do 
mundo dime moito.

Ademais  de cambiar  Praga por 
Edimburgo,  que  modificacións 
fixo ao escribir a adaptación do 
guión? Que novos elementos e 
personaxes engadiu?
Tan  só  cambiei  o  30%  do  guión, 
sobre  todo  porque  había  escenas 
que  estaban  menos  desenvolvidas 
que outras; seica Tati debía telas tan 
claras  na  súa  mente  que  as 
describiu  de  forma  incompleta  e 
elíptica  nas  súas  notas.  Acórdome 
sobre todo dunha escena tratada á 
maneira burlesca do cinema mudo, 
que  ocorría  cando  o  ilusionista 
traballa no taller mecánico. 
Como era algo longa, substituín esa 
pasaxe  cómica  pola  escena  do 
ragoût,  onde o ilusionista cre  Alice 
cociñara o seu coello. No guión, el 
facía os seus números de maxia con 
galiñas, pero non me imaxinaba ás 
pitas  vivindo  no  seu  apartamento, 
cagando  por  todas  partes.  Por  iso 
substituínas por un coello oposto ao 
clixé monísimo de Disney. Imaxinaba 
un  coello  horrible,  agresivo  e 
carnívoro! Todo un monstro!
En  canto  aos  personaxes  humáns, 
engadín  o  do  clown,  en  clara 
referencia aos amigos clown de Tati, 
aos  que  axudou  economicamente 
cando  comezou  a  ter  éxito  no 
cinema. Metín tamén ao ventrílocuo, 
para  mostrar  a  outros  artistas  aos 
que lles ía peor que ao ilusionista. O 
noso heroe polo menos ten a Alice; 
non está só nin desesperado.

Nalgún  momento  tivo  a 
sensación de estar no lugar de 
Tati, de reaccionar como el?
Non, eu diría que non. Pero utilicei 
unha forma de narración visual que 
corresponde á súa historia.

Sobre  todo  na  elección  da  longa 
duración dos planos: non hai elipses. 
As cousas duran o que duran. Se me 
dixeran hai dez anos que faría unha 
película cun personaxe en plano fixo 
durante máis  dun minuto,  non mo 
crería! Con todo, esa duración e ese 
realismo das accións, tan opostos ao 
normal nos debuxos animados, eran 
indispensables  para  adaptar  esta 
historia,  cuxa  estrutura  ten  en 
realidade  unha  complexidade 
extraordinaria. É iso o que permite 
ao  espectador  ter  a  impresión  de 
estar a carón dos personaxes.

Na maioría de  filmes animados 
fálase moito, mentres que neste 
hai pouco diálogo. Gustoulle ou 
amoloulle esa liberdade?
Non me amolou, pois é animación e 
eu adoro esa arte. Adoro ver como 
os  personaxes  cobran  vida  e 
expresan cousas polo movemento.
Sempre  pensei  que  a  voz  é  un 
pouco superficial na animación. Non 
falo do son, que é moi importante, 
senón da voz. O único  malo é que 
había que ir ao esencial, sobre todo 
nun filme sen  primeiros plan e con 
moi poucas palabras. Iso complicou 
un pouco o traballo, pero é divertido 
facer cousas complicadas.

Que  lle  gustaría  dicir  aos 
espectadores do  filme?
Gustaríame que a xente se montase 
a  súa  propia  película,  que  se 
tomasen o tempo de facer os seus 
propios  primeiros  planos,  a  súa 
propia viaxe por estas imaxes.
Son  eles  os  que  decidirán  que 
personaxe  é máis  importante.  O 
ilusionista non ten nada que ver cos 
filmes americanos de animación que 
cho  dan  todo  feito.  Non  é  unha 
montaña rusa! É unha viaxe persoal 
que  cada  un  ten  que  facer.  O 
espectador é nesta película igual de 
importante que o realizador; os dous 
somos realizadores.
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