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CRISTAL ESCURO

FICHA TÉCNICA

The Dark Crystal. Reino Unido, 1982. Cor, 93 min. Xénero: Fantasía | Direc-
ción: Jim Henson,  Frank Oz | Guión: David Odell | Produción: Jim Henson,
Gary Kurtz (Jim Henson Productions) | Fotografía: Oswald Morris | Montaxe:
Ralph Kemplen |  Música: Trevor Jones |  Intérpretes:  Jim Henson, Kathryn
Mullen, Frank Oz, Dave Goelz, Steve Whitmire, Louise Gold, Brian Muehl

SINOPSE
a

Cando hai mil anos o Cristal Escuro
foi danado por un Urskek, o caos e a
confusión  estendéronse  por  todo  o
planeta. Se ninguén repara o cristal,
o demo Skekses dominará a Terra ata
o fin dos tempos. Será Jen, o último
sobrevivente dos Gelfings, quen ten-
te devolverlle ao cristal o seu pode-
roso resplandor?

NOTAS SOBRE O FILME

Inspirado  por  un  poema  de  Lewis
Carroll  no que aparecían crocodilos
vivindo  nun  palacio  e  vestidos  con
elaborados traxes e suntuosas xoias,
o deseñador dos Teleñecos Jim Hen-
son quixo crear o seu propio conto
de fadas sobre Jen e a súa epopea
para  reparar  o  Cristal  Escuro.  Tras
tres  anos  de  desenvolvemento  cun
equipo no que estaban o ilustrador
de fantasía Brian Froud e o guionista
David  Odell,  Henson  converteu  as
ideas nun filme que empregou a tec-
noloxía máis punteira  daquel  entón
para  mesturar  monicreques  e  elec-
trónica nunha escala nunca antes in-
tentada.

Henson formulou as súas ideas nunha
historia  de  25  páxinas  que  titulou
The Crystal, que empezou a escribir
ao quedar atrapado no medio dunha
nevada  nun  aeroporto.  O  concepto
orixinal estaba ambientado nun mun-
do chamado Mithra, una terra bosco-
sa con montañas que falan e híbridos
de plantas e animais. Henson deulle
esta trama a Odell para que a desen-
volvese.

Segundo Frank Oz, outra das inten-
cións de Henson era recuperar a es-
curidade  dos  contos  orixinais  dos
irmáns Grimm, pois cría que non era
bo que os nenos xa non se puidesen
asustar nunca. 

Jim Henson descubriu a obra do ar-
tista  Brian  Froud  no  libro  de  arte
Once Upon A Time,  que disparou a
imaxinación do cineasta,  e pediulle
que  colaborase  con  el  para  filmar
unha película inspirada nas criaturas
do seu libro  The Land of  Froud.  O
resultado final  é  unha combinación
do imaxinario de ambos. Henson dixo

de  Froud  que  foi  o  encargado  de
desenvolver a “estrutura simbólica”
de Cristal Escuro. 

Ademais  de  manexar  a  Aughra  e
Chamberlain,  Frank  Oz  aceptou  a
petición  de  Henson  de  codirixir  a
película  canda  a  el,  sendo  este  o
seu debut cinematográfico. Oz esti-
ma que Henson faría o 70% do tra-
ballo e el o resto.  

As  mans  e  expresións  faciais  dos
bonecos animatrónicos controlában-
se con cables e variñas relativamen-
te  primitivos,  aínda que os  move-
mentos  máis  sutís  se  executarían
posteriormente por radio control.

Nos monicreques máis grandes tra-
ballaban  un  seis  intérpretes:  dous
dentro da criatura para proporcio-
nar os movementos básicos, e catro
nunha  plataforma  baixo  a  superfi-
cie. Algúns traxes eran tan pesados
(27  kg)  que  os  actores  tiñan  que
descansar  apoiándose  en  perchas
cos disfraces postos cada pouco  pa-
ra  descansar.  Contrataron  o  mimo
suízo Jean-Pierre Amiel para coreo-
grafar o movemento dos actores, e
pasaron  6  meses  de  ensaios  antes
da rodaxe. 

Os Skeksis están baseados nos 7 pe-
cados  capitais,  pero  como  hai  10
Skeksis,  algúns  pecados  reutilizá-
ronse.  Froud orixinalmente quería
que parecesen peixes abisais, pero
finalmente fíxoos unha mestura de
réptiles, aves rapaces e dragóns de
ollada penetrante. Cada Skeksis ti-
ña unha función distinta, con perso-
nalidades e vestiarios de cores dife-
rentes.  Froud  deseñou  os  Místicos
máis conectados ao mundo natural,
liberados  das  necesidades  mate-
riais.

Os Gelflings foron deseñados e es-
culpidos  por  Wendy  Midener,  quen
acabaría casando con Brian Froud e
deseñando a  Yoda  para  O imperio
contraataca.  Ao  ser  as  criaturas
máis humanas, tamén eran das máis
difíciles  de  interpretar.  Se  as  súas
pernas non saían en escena, os téc-
nicos  camiñaban  de  xeonllos  para
que os movementos dos bonecos fo-
sen o máis realistas posibles.

Para deseñar os Garthim, Froud ins-
pirouse  nas  cascas  de  lagostas  das
súas ceas con Jim Henson, e estaban
feitos con fibra de vidro.  

A rodaxe comezou en abril de 1981,
e  comezaron  filmando  as  escenas
máis difíciles de preparar, como a do
gran enfrontamento entre Jen e Kira
e os Skeksis na cámara do Cristal. A
película estrearíase o 17 de decem-
bro de 1982.

No guión orixinal de David Odell, os
Skeksis falaban un idioma inventado
baseado  no  indoeuropeo  e  os  seus
diálogos  estaban  subtitulados,  pero
esta idea funcionou tan mal na pri-
meira  proxección  con  público  que
volveron  dobrar  os  diálogos  en  in-
glés para a montaxe final.

Esta foi a derradeira película na que
participou  o  director  de  fotografía
Oswald  Morris  antes  de  retirarse.
Para recrear en pantalla a atmosfera
das  pinturas  orixinais  de  Froud,  as
escenas de paisaxes foron gravadas
con lentes tinguidos grazas á técnica
de pintura sobre cristal mate.

O  compositor  da  banda  sonora,
Trevor Jones, inicialmente quería fa-
cer unha partitura que reflectise a
estrañeza  do  escenario  mesturando
instrumentos  acústicos  con electró-
nicos, pero finalmente sentiu que is-
to podería alienar ao público e op-
tou por unha banda sonora orques-
tral  interpretada  pola  Sinfónica  de
Londres.

Henson  acabou  pagando  15  millóns
de  dólares  do  seu  peto  para  com-
prarlle o filme ao estudo, pois o no-
vo  director  de  ITC  Entertainment
confiaba pouco no proxecto e non o
publicitaba abondo. O filme acaba-
ría  recadando  40  millóns,  sendo  a
película máis comercial en 1983 en
Francia e Xapón.

Cristal escuro: A era da resistencia é
o título da precuela na que está a
traballar Netflix con The Jim Henson
Company, unha serie de 10 episodios
dirixidos  por  Louis  Leterrier.  Nesta
precuela, tres novos gelflings desco-
bren un terrible segredo que os leva-
rá a incitar unha rebelión contra o
cruel emperador.

Mércores 7: 120 pulsacións por minuto · Robin Campillo | E despois, descanso por Entroido


