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Fantasia. Estados Unidos, 1940. Cor, 120 min. Musical | Dirección: Ben Sharpsteen, James Algar, Samuel Armstrong,
Ford Beebe, Norman Ferguson, Jim Handley, T. Hee, Wilfred Jackson, Hamilton Luske, Bill Roberts, Paul Satterfield |
Guión: Joe Grant, Dick Huemer | Música: Bach, Beethoven, Stravinsky, Tchaikovsky, Dukas, Schubert, Mussorgsky |
Produción: Walt Disney Pictures

PREMIOS
a

Premios Oscar 1941
Premios Honoríficos a Música e Son

SINOPSE
a

Colección de interpretacións anima-
das de grandes obras de música clá-
sica. N'O aprendiz de bruxo (P.  Du-
kas), Mickey Mouse métese nun gran
envurullo, pois os seus coñecemen-
tos  de  maxia  son  moi  limitados.  A
consagración da primavera (Stravins-
ky)  conta  a  historia  da  evolución,
desde  os  seres  unicelulares  até  a
extinción  dos  dinosauros.  A  danza
das horas (Ponchielli) é un fragmento
dun  ballet  cómico  interpretado  por
elefantes, hipopótamos, crocodilos e
avestruces. Unha noite no Monte Pe-
lado (Mussorgsky)  e  Ave  Maria
(Schubert) describen o enfrontamen-
to entre a escuridade e a luz.

NOTAS DA PELÍCULA

Fantasía é a terceira longametraxe de
animación  de  Disney.  Foi  estreada
pouco despois de Brancaneves e ao
mesmo tempo que Pinocchio. O pro-
xecto comezou como unha colabora-
ción de Walt  Disney  co director  da
Orquestra  Sinfónica  de  Filadelfia,
Leopold  Stokowski.  Disney  quería
crear unha curta baseada n'O apren-
diz de bruxo de Paul Dukas. Cando o
orzamento se disparou, no canto de
deixar de lado a curta, decidiu reali-
zar  unha  película  con  varias  curtas
animadas acompañadas dun concer-
to sinfónico con pezas clásicas  céle-
bres dirixido por Stokowski.
a

Fantasía foi  a  primeira  película  en
proxectarse en estéreo. Os enxeñei-
ros de son de Disney crearon un sis-
tema  estereofónico  de  catro  pistas
chamado Fantasound que tiñan que 

instalar en cada sala na que se fose
proxectar a fita.

a

Durante a produción, Disney deulles
por primeira vez liberdade aos ani-
madores para que elixisen as ima-
xes que lles evocaba a música. Es-
tes  crearon nove curtas.  Unha de-
las, baseada no Claro de lúa de De-
bussy, non se incluíu por mor da du-
ración,  aínda que se recuperou no
filme Música mestre.
a

Dalí  realizaría  bosquexos  para  un
segmento da película, aínda que as
ideas  finalmente  quedaron  descar-
tadas.  Anos  despois,  o  estudo  re-
cuperaría as ilustracións orixinais de
Dalí para elaborar a curta Destino.
a

O  crebanoces foxe  da  típica  am-
bientación de Nadal que acompaña
ao  ballet  de  Tchaikovsky.  Os  ani-
madores, seguindo a regra de debu-
xar o que lles veu á cabeza ao es-
coitar  a  peza  musical,  e  decidiron
retratar o cambio de estacións. Os
cogomelos que bailan están inspira-
dos no trío The Three Stooges.
a

Aínda que o rato Mickey fora creado
por Disney a finais dos anos 30, a
popularidade  do  personaxe  esvae-
cera. Para Fantasía, Mickey foi rede-
señado por Fred Moore cun aspecto
máis moderno (engadiulle  as pupi-
las) que o lanzou á fama.
a

O único compositor vivo que viu a
película, Igor Stravinsky, non estivo
de acordo co trato que lle deron á
súa peza A consagración da prima-
vera, nin pola orquestra nin pola his-
toria que a acompañaba. 
a

Na curta con música de Beethoven,
aos censores de Hollywood preocu-
pábanlles  os  personaxes  espidos.
Para evitar problemas, os creadores
taparon aos deuses e criaturas mi-
tolóxicas con flores. 

Para  A danza das horas,  os anima-
dores  traballaron  con  bailaríns  pro-
fesionais  a  partir  dunha coreografía
para asegurarse de que o segmento
non fose dirixido como unha carica-
tura, senón como un ballet real.
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Para  crear  ao  demo Chernabog de
Unha noite no Monte Pelado, os de-
buxantes baseáronse en Bela Lugo-
si, o mítico actor que deu vida a Drá-
cula. Lugosi pasou varios días sendo
filmado como referencia para os ani-
madores.
a

A  oitava  curta,  Ave  María,  tivo  un
complicado proceso de rodaxe con
terremoto incluído, tendo que repetir-
se  en  tres  ocasións.  A  bobina  coa
escena finalizada chegou só 4 horas
antes da súa estrea en Nova York.
a

Debido ao custoso sistema de son, a
película  só  puido  proxectarse  nuns
poucos cinemas,  o  que supuxo  un
fracaso no despacho de billetes (só
1,3 millóns de dólares), non puiden-
do  recuperar  o  investimento.  Ade-
mais, o estalido da Segunda Guerra
Mundial non permitiu que se puidese
estrear noutros países. En 1969, en
plena época hippy,  a  psicodelia re-
cuperou o imaxinario de Fantasía, e a
cinta comezou a espertar o interese
de público e crítica. En 1991 faría a
súa aparición en VHS, sendo un éxi-
to de vendas rotundo. A día de hoxe
recadou 693 millóns de dólares
a

Ao  non  chegar  a  tempo  ás  salas
d'Os  Ánxeles,  non  puido  optar  ao
Oscar á Mellor Película de Animación
de 1940. Aínda así, un ano despois,
a  Academia  premiou  a  Disney  e  a
Stokowski pola súa contribución ao
avance do son no cinema. O Ame-
rican  Film  Institute  clasifícaa  como
unha  das  10  mellores  películas  de
animación de toda a historia.

Vindeira sesión, domingo 25: Luces de escena · Charles Chaplin


