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Les triplettes de Belleville. Francia, 2003. Cor, 78 min. Comedia |  Dirección e guión:  Sylvain Chomet |  Música:
Benoît Charest | Produción: Prod. Champion, Vivifilm, France 3, Les Armateurs
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SINOPSE
a

A idea xenial da Señora Souza de re-
galar  unha bicicleta  ao seu  sobriño
Champion excedeu as súas expecta-
tivas.  Cun  rigoroso  adestramento,
Champion está preparado para par-
ticipar no Tour de Francia. Con todo,
durante  a  competición  dous  miste-
riosos  homes  vestidos  de  negro  o
secuestran. A Señora Souza e o seu
fiel can Bruno emprenden a súa pro-
cura,  que os leva á  enorme cidade
de Belleville, onde as famosas Trixe-
melgas deciden acollelos baixo a súa
protección.  Poderán  combater  os
diabólicos plans da mafia francesa?

NOTAS DA PELÍCULA

Benvidos  a  Belleville desenvolveuse
ao longo de 5 anos. Orixinalmente ía
ser  o  segundo  segmento  dun  pro-
xecto  de triloxía  coa primeira  curta
de Sylvain  Chomet,  La vieille  dame
et les pigeons, pero o director deca-
touse  de  que  tiña  material  abondo
para facer unha longametraxe só con
esta historia.
a

O estilo  gráfico do filme está forte-
mente inspirado na obra do deseña-
dor Nicolas de Crécy, de quen Cho-
met era amigo e guionista.
a

Sen diálogos significativos, a película
confía na musicalidade predominante
para  crear  o  seu  ton  irreverente.
Chomet  considerou  fundamental  o
uso da  Gran misa en do menor de
Mozart  na  escena  na  que  Souza  e
Bruno cruzan o Atlántico para resca-
tar a Champion. O resto da música
xorde da combinación das creacións
do compositor  Benoit  Charest  e  as
ideas  de Chomet.  Esencialmente,  o
que están  a tocar os personaxes  na

pantalla é o que se empregou para
compor  as  cancións:  unha  aspira-
dora, as reixas da neveira do propio
Chomet, un xornal, a roda dunha bi-
cicleta... 
a

Como é  unha película case muda,
Chomet sabía que o público non se-
ría quen de recoñecer aos persona-
xes polas voces, polo que lle deu a
cada un  deles  unha form singular:
cando ves unha figura curta sabes
de inmediato que é Souza e cando
ves  figuras  altas  e  rectangulares
vestidas de negro as asocias á ma-
fia. É un gran truco que se pode fa-
cer en animación, pero non en ac-
ción real.
a

Para deseñar Belleville, o obxectivo
do  director  de  arte  Evgeni  Tomov
era  imaxinar  unha  cidade  que  se
percibise ao instante como un lugar
que podería existir,  pero sen pare-
cerse a unha cidade específica da
realidade. É unha combinación entre
París,  Nova York e  Montreal.  Cho-
met  foi  moi  preciso  sobre  o  estilo
arquitectónico e o ambiente de Be-
lleville: tiña que ser ser unha metró-
pole moi rica e interesante onde a
maioría da xente seguise o culto ao
consumismo e á comida.  Os habi-
tantes teñen sobrepeso por mor da
súa riqueza material e superflua. Pa-
ra debuxar as secuencias da infan-
cia de Champion, as principais refe-
rencias  visuais  de  Tomov  foron  li-
bros de fotografía en branco e ne-
gro  do  París  de  posguerra.  Tamén
empregou  documentación  de  pro-
vincias para debuxar as paisaxes do
Tour de Francia, así como numero-
sas fotos da propio Tour.
a

Consciente de que algúns elemen-
tos  non  serían  posibles  sen  ferra-
mentas  dixitais,  Chomet  usou  ani-
mación en 3D, aínda que se ocupou
de destruír o aspecto perfecto e lim-
po  do CG  para facelo  sentir  como

se  estivese  debuxado  a  man,  pois
non quería que a animación 2D e 3D
se visen como partes desunidas. Fo-
ron precisos tres equipos de nacio-
nalidades  distintas  para  lograr  os
efectos 3D: o equipo belga ocupou-
se dos ciclistas e vehículos do Tour
de Francia e dos coches de Bellevi-
lle,  o equipo francés creou as ima-
xes para a persecución en coche e o
equipo  canadense  encargouse  de
todo o demais.
a

Seleccionar  a  paleta  de cores  para
cada secuencia  foi  un proceso ba-
seado no ton da historia  nese mo-
mento. As escenas da infancia son
moi nostálxicas, polo que teñen tons
sepia ou suaves. O París industriali-
zado  é  aburrido,  triste  e  chuvioso,
polo  que  as  cores  son  escuras  e
frías. Para o segmento do Tour, moi
soleado e quente,  os tons laranxas
foron a elección obvia. Belleville, por
outra banda, aseméllase á forma de
iluminar rúas e edificios en Montreal,
con farolas alumeando manchas de
cor verde moi fortes como as pintu-
ras de Edward Hopper.
a

Chomet  rende  numerosas  homena-
xes aos seus artistas favoritos a tra-
vés de cameos no filme: Charles Tré-
net, Django Reinhardt, Jacques Tati,
Fred Astaire,  Josephine Baker,  Max
Fleischer...
a

Para que as imaxes da apertura pa-
recesen extraídas dun noticiario dos
anos 30, o equipo rañou dixitalmente
o filme para darlle esa sensación de
desgaste.  O  efecto  foi  tan  convin-
cente  que  algúns  proxeccionistas
pensaron  que  a  película  se  danara
durante o tránsito á sala.
a

Benvidos a Belleville presentouse fó-
ra de competición no 56º Festival de
Cannes. Pasaran 30 anos desde que
se estreaba unha película de anima-
ción francesa na selección oficial: fo-
ra O planeta salvaxe. (1973).

Vindeira sesión, domingo 1: A lanterna vermella · Zhang Yimou


