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AS PELÍCULAS DA MIÑA VIDA

FICHA TÉCNICA

Voyage à travers le cinéma français. Francia, 2016. Cor, 190 min. Xénero:
Documental |  Dirección e guión: Bertrand Tavernier | Produción:  Frédéric
Bourboulon (Little Bear,  Canal  Plus,  Gaumont)  |  Fotografía: J  Alméras,  S
Beaufils,  J  Pamart  |  Montaxe: M  Deroudille,  G  Lecorne |  Música: Bruno
Coulais | Participantes: Bertrand Tavernier, Thierry Frémaux, André Marcon

SINOPSE
a

Jacques  Becker,  Jean  Renoir,  Jean-
Pierre Melville, Marcel Carné e Jean
Gabin marcaron a vida e a obra do
cineasta francés Bertrand Tavernier.
Neste  documental  o  director  fai
unha viaxe polo cinema francés, des-
de a primeira película que viu pasan-
do por todas as que vería na Cine-
matèque  francesa.  Unha  obra  per-
soal, feita desde o propio testemuño
de Tavernier, que nos permite coñe-
cer de onde xorden as súas referen-
cias cinéfilas máis importantes.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

A primeira vez que entrou nun ci-
nema era un neno, e compara esa
sensación coa alegría coa que viviu
o fin da II Guerra Mundial. 
O cinema para min foi  unha libera-
ción, un descubrimento, unha esco-
la. Abriume os ollos a mundos e cul-
turas  moi  diferentes.  Nas  películas
que me marcaron atopaba o mesmo
sentimento  de  liberdade  que  tiven
cando a cidade na que nacín, Lión,
foi liberada.

Que sería de vostede sen o cinema?
Non o  sei.  Salvoume da miña mala
saúde e  permitiume soñar  e  imaxi-
nar. Grazas ao el soportei a dor que
sentía de mozo. Se non existise non
me atrevo nin a imaxinar que faría
coa miña vida. Talvez nada.

Confesa no filme que foi un neno
da guerra malnutrido e con secue-
las físicas daquilo. 
Si. Teño un problema no ollo. O cine-
ma foi a maneira de superar as mi-
ñas enormes carencias. É unha arte
visual  que  empecei  tendo  unha  vi-
sión  discapacitada.  Rodei  películas
moi físicas,  con grandes decorados,
en África. Tamén o fixen no alto du-
nha montaña. E de pequeno non po-
día nin correr. Afogaba e sufría ver-
tixes. O cinema transformoume.

Disque para ser un bo escritor hai
que ser un lector voraz, ocorre o
mesmo para ser bo director?
De certo  moitos  grandes  directores
son  espectadores  extraordinarios:
Jacques  Becker,  Tarantino,  Michael
Powell ou  a práctica totalidade  dos

cineastas italianos. No noso oficio é
preciso estar ao corrente do que se
fai ao redor dun mesmo, aínda que
só sexa para evitar erros. Para non
volver inventar a pólvora, como lles
digo  aos  meus  estudantes,  que
cren que son os pioneiros en todo.

Para facer a película revisou unha
chea de filmes. Que descubriu que
antes non soubese?
Moitísimas cousas. Mesmo descubrín
películas que non vira na miña vida.
O cinema francés segue a ser un te-
rreo  por  explorar.  Hai  tanto  que
contar  que  non  cabe  neste  filme,
por iso estou a preparar unha ver-
sión para televisión na que o espec-
tador verá todo o que aquí non pui-
den contar.

As  películas  da miña vida chega
ata 1970, xusto cando comezou a
facer  cinema.  É  máis  complicado
mostrar  admiración  polos  seus
coetáneos? 
En parte si, porque nese momento
tiña un conflito de intereses entre
as miñas películas e as películas dos
demais. A outra razón é que o xor-
nalismo actual é moi suspicaz. Po-
derían dicir que inclúo as películas
que foron financiadas polas mesmas
persoas que puxeron diñeiro nas mi-
ñas.  Ou que digo cousas boas  dun
actor por amiguismo ou porque tra-
ballou  comigo.  Cando  es  director,
tes orgullo do que fas e non te de-
tés  a  compararte  con  outras  per-
soas.  Non  debes,  polo  menos.  E
ademais, o tempo permíteme tomar
distancia  para  unha  película  como
esta.  A memoria  é  un  dos  temas
principais,  e  é  algo  que  require
tempo,  para  esquecer  todo  o  que
sexa superficial.

No  filme  usa  a  miúdo  o  cualifi-
cativo “moi francés” para referir-
se a actores, un plano ou a músi-
ca. Como definiría ese adxectivo?
Hai películas que casan coa identi-
dade do seu país.  Pero no cinema
francés  abríronse  moitas  correntes
complexas.  Algúns  grandes  cineas-
tas  estaban marcados polo cinema
norteamericano  e  coñecíano  moi
ben: Jacques Becker tomaba o rit-
mo de Hollywood, pero facía pelícu-

las moi francesas sobre a realidade e
a  sociedade  francesas.  Jean  Pierre
Melville  tamén  se  alimentou  só  do
cinema americano e facía películas
en homenaxe a  esa  industria,  pero
cunha cor e unha ironía propios de
aquí.

Gran parte do cinema anterior aos
anos  50  ten  un  marcado  contido
político e social. A que problemas
se  enfrontaron  os  cineastas  dos
que fala no filme?
Tiveron que enfrontarse a unha chea
de problemas coa censura, pois cal-
quera plano que dese lugar a dúbida
era  inmediatamente  suprimido.  Fa-
lar sobre sindicatos e folgas estaba
prohibido e representar este tipo de
papeis era unha auténtica odisea. As
películas contrarias á guerra tiveron
que  enfrontarse  ás  asociacións  de
antigos militares. O veto a determi-
nadas obras estivo sempre presente.

A loita política do cinema francés,
forma parte do pasado?
Para  nada.  Os  directores  franceses
levan  mobilizándose  30  anos  para
mellorar  as  condicións  do  sector  e
denunciando  as  condicións  nas  que
se atopa a industria. Escribimos tex-
tos para explicar á clase política que
apoiar ao cinema é importante, pois
crea máis traballos que a industria
do automóbil.

É nostálxico do pasado? 
A evolución forma parte das cousas.
Grazas á acción dos directores fran-
ceses  podemos  combater  para  pro-
texer a creación nunha Europa que,
de  momento,  dá  prioridade  á  eva-
sión  fiscal  que  permite  a  todos  os
grandes grupos americanos  non pa-
gar impostos. Este o maior golpe que
lle podes dar á cinefilia, esta pillaxe
organizada  dos  xigantes  estadouni-
denses, como Google e Amazon, que
practican o dumping fiscal.

Confía  en  que  Europa  faga  algo
contra iso? 
Non. Europa fixo moi poucas cousas.
Desgraciadamente,  non  hai  ningún
xefe de Estado cun discurso forte so-
bre Europa, con utopía, como podían
ter Helmut Kohl  ou  François  Mitte-
rand.  Agora  temos  ananos  políticos
incapaces de falar. Só tuitean. 
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