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ERNEST & CÉLESTINE

FICHA TÉCNICA

Ernest et Célestine. Francia, 2012. Cor, 80 min. Xénero: Dramedia | Direc-
ción:  Benjamin Renner,  Stéphane Aubier & Vincent Patar | Guión:  Daniel
Pennac | Produción: Didier Brunner (La Parti, Les Armateurs, Maybe Movies)
|  Montaxe: Fabienne Alvarez-Giro |  Música: Vincent Courtis |  Intérpretes:
Lambert Wilson (Erbest), Pauline Brunner (Célestine), Anne-Marie Loop (La
Grise), Patrice Melenec (Georges), Dominique Maurine (directora consulta)

PREMIOS
a

Festival de Cannes 2012
Mención Especial (Quincena dos Rea-
lizadores)
Premios César 2012
Mellor Película de Animación

SINOPSE
a

Conta  a  historia  da  amizade  entre
Ernest, un gran oso que quere ser ar-
tista,  e  Célestine,  unha  ratiña  que
non quere ser dentista. Non hai moi-
ta xente que lles entenda, pero, co-
mo se teñen o un ao outro, a vida
fáiselles moito máis sinxela. 

ENTREVISTA AOS DIRECTORES

Como xurdiu este proxecto? Como
empezaron a traballar xuntos?
Benjamin:  En  2008,  Didier  Brunner
contactou  coa  miña  escola  de  ani-
mación, La Poudrière, buscando xen-
te para traballar no seu proxecto de
Ernest  &  Célestine.  A directora  fa-
loulle  de  min,  e  Didier  propúxome
traballar  no desenvolvemento gráfi-
co do proxecto. Eu aceptei, xa que
iso era xusto o que quería facer: tra-
ballar nun debuxo moi depurado, mi-
nimalista pero concreto, traducindo
emocións  e  sentimentos  en  poucos
trazos,  e  suxerindo os  movementos
cunha animación moi  sutil.  Mentres
traballaba niso, Daniel Pennac, o es-
critor  e  guionista  da  película,  xa
avanzara  bastante  nunha  primeira
versión do guión, así que empecei a
traballar  paralelamente  no  story-
board. Máis tarde propuxéronme di-
rixir o filme, e eu púxenme moi ner-
vioso:  sería  responsable  do  bo  em-
prego do orzamento, debería dirixir
un equipo de 40 persoas e tomar de-
cisións que terían repercusións posi-
tivas ou negativas sobre a produción.
Pedinlle  a  Didier  que  me  dese  a
oportunidade de traballar con direc-
tores  experimentados  para  poder
apoiarme  neles,  e  el  propúxome  a
Vincent  e  Stéphane,  que  acababan
de dirixir unha longa en stop motion,
Pánico na granxa. Eu estaba un pou-
co perplexo, xa que a stop motion é
diferente da técnica do debuxo ani-
mado, pero conectamos moi ben.

Puidemos lanzarnos inmediatamen-
te  á  adaptación do  guión  e  á  súa
posta en escena. 
Stéphane: Había 10 anos que xoga-
mos  coa  stop  motion  e  a  idea  de
volver  utilizar  técnicas  de  anima-
ción tradicionais atraeunos ensegui-
da. Nunca fixeramos animación en
Flash, que é diferente dos deseños
tradicionais  que  usamos  nas  nosas
curtametraxes.  Ao  final,  todo  o
mundo puido aprender con Ernest &
Célestine.

Repartían as tarefas? 
Benjamin: Si.  Decidimos  traballar
xuntos  no  storyboard  e  no  guión
técnico, e eu íame ocupar da crea-
ción gráfica da película. Acordamos
tamén que Vincent e Stéphane in-
tervirían  igualmente  ao  final  do
proceso,  nos  efectos,  mesturas  de
son e na música. Traballamos moito
no  guión,  estando  totalmente  de
acordo  nas  intencións  e  o  humor
que queriamos mostrar. 
Vincent:  Había cousas no guión ori-
xinal que estaban moi ben expresa-
das, pero era difícil  pasalas á ani-
mación se queriamos manter o di-
namismo. Tivemos que adaptar, mo-
dificar, reescribir...
Benjamin: Daniel Pennac confiounos
o seu guión con carta branca para
poder materializalo, pero se non fi-
xésemos unha adaptación, perderia-
mos  algunhas  das  súas  intencións.
De seguir a escena do roubo tal e
como aparece no guión, que é unha
longa escena tipo Misión Imposible,
resultaría unha paréntese demasia-
da pesada. Nós mostramos o exte-
rior  do  edificio  e  sombras  movén-
dose  detrás  das  xanelas  para  con-
servar a idea sen alterar o ritmo xe-
ral.
Stéphane: Un dos maiores factores
de presión que tivemos foi o feito
de que Gabrielle Vincent sempre fo-
ra reticente á adaptación das súas
obras, ata a súa morte. As proposi-
cións que lle fixeron ata entón non
lle convenceron; por iso, para nós e
para a produción foi moi importante
respectar o espírito das súas obras e
afastarnos desa tentación. Todos no
equipo eramos verdadeiros fans da

obra de Gabrielle e en todo momen-
to concibimos o filme como unha ho-
menaxe ao seu traballo.
Benjamin: Moitas poses están direc-
tamente  inspiradas  nas  dos  libros.
Tamén respectamos a posta en ima-
xe, que nos libros é moi teatral. Non
se ven nunca picados nin contrapica-
dos de grandes planos, nin marcados
efectos dramáticos. Gabrielle focali-
zábao todo nos personaxes e as súas
poses. O dinamismo da posta en es-
cena achégao a acción dos persona-
xes,  a súa animación e a composi-
ción dos decorados. 

Como  foi  a  súa  colaboración  con
Vincent Courtois, o compositor da
música? 
Benjamin: Vincent é ao mesmo tem-
po  un  compositor  de  talento  e  un
gran  violonchelista,  moi  coñecido
polos seus concertos. Crea sons moi
persoais.  Coido que o seu perfil  se
correspondía  marabillosamente  co
de Ernest, que tamén é músico e to-
ca o violín! Eu buscaba unha perso-
nalidade musical moi forte, que non
quedase nun segundo plano ante as
intencións do director. 

Coa distancia,  cal  é a  súa  mirada
sobre a película? 
Benjamin: Non teño perspectiva xa
que pasei todo o meu tempo co fil-
me desde hai catro anos. Pero ás ve-
ces consigo saír del brevemente para
mirar as imaxes como se non fose eu
quen as realizou, e entón paréceme
que  a  intención  inicial  mantívose
ben e que se arrastra de verdade ao
espectador á sensibilidade da infan-
cia. Unha das cousas das que estou
máis contento é que a película  ren-
de homenaxe a Gabrielle Vincent co-
mo eu desexaba, pondo por diante o
debuxo e o pracer de debuxar. 

Non pensan pasar da animación á
acción real?
Stéphane:  Cando  temos  unha  idea,
adoita estar relacionada dalgún xei-
to  coa  animación.  Non  vexo  outra
forma de traducila e son consciente
de que este é un oficio diferente do
dos cineastas de acción real: a nós
encántanos  ter  baixo  control  cada
detalle.  
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