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Sesión do 16 de marzo de 2020           IIBuñuel e o labirinto das tartarugas

Buñuel en el laberinto de las tortugas. España, 2019. Cor, 86 min. Drama |  Dirección:  Salvador Simó |  Guión: 
Eligio R. Montero, Salvador Simó | Música: Arturo Cardelús | Elenco: Jorge Usón (Buñuel), Fernando Ramos (Acín), 
Luis Enrique de Tomás (Unik), Cyril Corral (Eli)| Produción: Sygnatia, The Glow, Submarine

PREMIOS
a

Festival de Málaga 2019
Mellor Banda Sonora
Premios Goya 2019
Mellor Película de Animación
Premios do Cinema Europeo 2019
Mellor Película de Animación

SINOPSE
a

París, 1930. Salvador Dalí e Luis Bu-
ñuel son as principais figuras do mo-
vemento surrealista, pero Buñuel ve 
como se lle pechan todas as portas 
despois  da  escandalosa  estrea  d'A 
idade de ouro, a súa primeira pelí-
cula. O seu bo amigo, o escultor Ra-
món Acín, mercou un billete de lote-
ría que sae premiado na Lotería de 
Nadal,  e  promételle  a  Buñuel  que 
pagará  o  documental  que  o  artista 
quere rodar sobre Las Hurdes, unha 
das rexións máis pobres e esquecidas 
de España. Un episodio fascinante da 
historia de cinema e unha viaxe onde 
Luis se converte en Buñuel.

NOTAS DO DIRECTOR

Cando  o  produtor  Manuel  Cristóbal 
me  chamou  para  ofrecerme  dirixir 
unha  película  baseada  na  novela 
gráfica  de  Fermín  Solís  Buñuel  no 
labirinto  das  tartarugas,  veume  á 
memoria  o  meu  pai.  De  pequeno 
sempre o lembro como un gran ad-
mirador de Luis Buñuel, recordo can-
do  me contaba  a  historia  duns  se-
ñores que non podían saír dunha ha-
bitación porque non tiña portas, non 
o entendía... pero fascinábame!

A posibilidade de contar unha histo-
ria sobre Buñuel era a un tempo ate-
rradora e fascinante. Cando empecei 
a escribir o guión con Eligio Montero 
centrámonos en Luis,  que en 1932, 
cando  rodou  o  documental  de  Las 
Hurdes, era un novo director buscan-
do a súa propia linguaxe. Aquela ro-
daxe foi un punto de inflexión na súa 
carreira, cambiando a forma en que 
moldeou o surrealismo, o seu cinema 
e en certo xeito  conecta con  Os es-

quecidos, que rodou máis tarde.

Durante os meses de investigación e 
escritura, as miñas lecturas centrá-
banse na vida do personaxe. Na mi-
ña mesiña  de noite había un libro 
da Academia de Cinema con entre-
vistas a persoas que traballaran con 
el,  era  sen dúbida a  miña lectura 
preferida.  Tan  inmerso  estaba  na 
historia  que  unha  noite  cheguei  a 
soñar  que  tomaba  café  nunha  te-
rraza co mesmísimo Buñuel e lle fa-
laba da película.

No filme pretendo amosar ao artista 
novo; non como o lembramos, con-
vertido xa nun dos grandes,  senón 
nos  seus  inicios,  cando era  tan só 
Luis. Para acadar ese achegamento 
persoal ao xenio foi moi importante 
contar coa xenerosidade do seu fi-
llo, Juan Luis, co que mantiven con-
versas na súa casa de París cheas de 
detalles, risas e agarimo.

Esta película tamén nos dá a opor-
tunidade de descubrir  ao  especta-
dor  outro  artista  contemporáneo, 
Ramón Acín. Unha persoa cun cora-
zón enorme, produtor accidental do 
documental  de Las Hurdes,  pintor, 
escultor, poeta e persoa entregada 
aos  demais.  Espero  que  gocen  da 
viaxe  polo  universo  Buñuel  tanto 
como o fixemos nós.

 NOTAS DO PRODUTOR

Desde que merquei a novela gráfica 
de Paco Roca Engurras para que Ig-
nacio Ferreras a levase ao cinema, 
estaba  a  buscar  unha  historia  do 
mesmo estilo  que me enganchase. 
Cando descubrín Buñuel no labirin-
to  das  tartarugas,  souben  que  aí 
había unha película.

Isto coincidiu con que levaba tempo 
buscando un proxecto para Salvador 
Simó e este parecía perfecto. A am-
bos  interesábanos  a  figura  de  Bu-
ñuel  porque  é  un  personaxe  moi 
contraditorio.  Explícao  moi  ben  o 
feito de que na súa autobiografía, 
O meu último suspiro, que  escribiu

Jean-Claude  Carrière,  dicía  clara-
mente que ía mentir.

Buñuel era un gran retranqueiro, ti-
ña  un  particular  humor  aragonés  e 
era alguén moi divertido que non se 
tomaba moi en serio a pesar da súa 
xenialidade.  Tiña  esa  modestia  dos 
grandes xenios e dicía que un día sen 
risas era un día perdido.

Estou  convencido  de  que  a  anima-
ción ofrece unhas  posibilidades  na-
rrativas inmensas, mesmo máis can-
do ao redor existe un mundo de fan-
tasía.  Estou  seguro  de  que  Buñuel 
faría animación, tal como fixo o seu 
amigo  Ramón  Acín,  que  ten  pezas 
animadas e que moitos descubrimos 
nesta historia.

Creo que unha das cousas máis im-
portantes de Buñuel no labirinto das  
tartarugas é que Salvador Simó, co-
mo director, centrouse en Luis como 
persoa,  reinventándoo ao seu xeito 
con moito agarimo pero á vez ningún 
respecto.

Para este  filme creamos un equipo 
que espero que sorprenda coa direc-
ción artística de José Luís Ágreda e a 
música de Arturo Cardelús. Creo que 
este filme é unha homenaxe da xe-
ración dos netos de Luis Buñuel e es-
peramos que asombre e entreteña.

 CRÍTICA DE CINEMANÍA

Saber identificar nesta historia real 
material para unha película é o pri-
meiro mérito do filme de Simó, nes-
te caso compartido con Fermín Solís, 
autor  da  novela  gráfica  orixinal.  O 
segundo,  talvez,  sexa o de elixir  a 
animación para contala, unha de co-
res pau, algo basta talvez, pero que, 
en calquera caso, fai xustiza á brus-
quidade do seu protagonista. O ter-
ceiro  é  a  elegancia  coa  que  Simó 
mestura as secuencias animadas cos 
fragmentos  en  branco  e  negro  da 
película  orixinal.  Pero  o  seu  maior 
mérito consiste en rescatar e pór en 
valor  o  noso  patrimonio,  cada  vez 
máis abandonado.

Martes 17: Arima · Jaione Camborda | Mércores 18:  Fin de século · Lucio Castro


