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Premios do Cinema Europeo 2020
Mellor Filme de Animación
Premios César 2020
Mellor Filme de Animación

SINOPSE
a

Febreiro, 1939. Atafegado pola onda
de republicanos que foxen da ditadu-
ra de Franco, o goberno francés opta
por  confinar  aos  españois  en  cam-
pos de concentración. Nun daqueles
campos, dous homes, separados por
un arame de púas, traban unha ami-
zade.  Un deles  é  Josep Bartoli,  un
ilustrador  que loita  contra  o  réxime
de  Franco  e  que  facía  debuxos  na
prensa durante a República.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Cando coñeceu a obra do militante
catalán Josep Bartolí?
Coñecín  os  seus  debuxos  en  2010
nun  festival  ao  que  acudín  como
convidado. Un dos expositores ven-
día o libro de Georges Bartolí, o seu
sobriño, sobre o exilio dos españois.
O libro estaba ilustrado con debuxos
de Josep. O debuxo dun republicano
cunha soa perna sobre as súas mu-
letas na portada, a forza dos trazos
da súa cara  e da temática  fasciná-
ronme.
a

Que lle fascinou da súa vida?
Ese “encontro” unificaba un conxun-
to de temas que me interesan ou po-
los cales sinto paixón desde hai moi-
to  tempo:  o  debuxo  (e  que  debu-
xos!),  a  guerra de España,  pola cal
sinto gran interese desde que a des-
cubrín de adolescente no filme Terra
e liberdade de Ken Loach; e por úl-
timo España en xeral, país polo que
teño sentimentos moi fortes. Cando 

empecei a investigar, reuninme con
Georges para falar do seu tío e des-
cubrín unha vida épica e novelesca
que  se  desenvolveu  ao  longo  dun
século: desde os baixos fondos da
Barcelona de 1910 á Nova York dos
60 aos 90, pasando pola guerra, os
campos  de  concentración  france-
ses,  México  e  Frida  Kahlo.  En  fin,
estaba desbordado e afogábame en
tantos  acontecementos.  Grazas  ás
conversas  cos  produtores  e  coas
persoas a quen lles falaba da nece-
sidade de facer esta película, volvín
centrar a temática no debuxo. Des-
pois,  o guionista  Jean-Louis  Milesi
determinou o ángulo narrativo des-
de a súa chegada ao proxecto (cara
a  2013),  centrando  o  relato  nos
campos de concentración franceses
onde estiveron encerrados os refu-
xiados  políticos  españois.  Así,  de-
cidín falar do debuxo polo persona-
xe de Josep e grazas á súa historia.
No  plano  histórico,  estes  campos
do sur de Francia, anteriores á Se-
gunda Guerra Mundial, representan
unha  parte  descoñecida  da  nosa
historia até nos mesmos lugares on-
de estiveron situados.
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É caricaturista, como Bartolí.  Os
trazos e as  siluetas do filme to-
man o estilo e algúns códigos do
debuxo xornalístico?
Gústame  dicir  que  Josep é  unha
“película debuxada”. Eu quería ren-
der homenaxe á profesión e ao me-
dio de expresión que nos une a Jo-
sep e a min: o debuxo. En particular
á viñeta de prensa que, na súa for-
ma, debe ser moi expresiva, execu-
tada con rapidez (debido a prazos
impostos pola prensa), lida rápido e
sobre  todo  destinada  a  resumir
unha acción nun só debuxo. Até a
banda  deseñada,  que  é  unha arte
secuencial,  pode  apoiarse  nunha
cadea de viñetas para narrar unha

acción.  Nós  debemos  resumir  un
movemento  nun só debuxo.  Iso dá
unha forza única que eu quería tras-
ladar á pantalla. Por iso na parte me-
morial da película, a posta en escena
está baseada nun debuxo sen move-
mento. Eliminei todos os xestos su-
perfluos  para  recorrer  á  animación
só nos momentos máxicos, cando a
memoria cobra vida.
a

Josep contén escenas de violencia
contra os presos políticos. A ani-
mación  permite  ser  fiel  ou  máis
sutil á hora representar isto?
O debuxo (animado ou non) implica
unha certa distancia con respecto á
realidade,  xa  que  non  é  a  imaxe
“real”. Ten un filtro. Na película mós-
transe imaxes de violencia pero non
o acto en si mesmo. Ás veces, non
mostro nin en debuxo o acto violento
porque  sería  indecente.  Neses  ca-
sos, usei o son, as voces ou a músi-
ca para tomar a substitución narrati-
va e crear un malestar que resultaba
inútil  ou  groseiro  pór  en  imaxes.  É
perturbador o que se espera dunha
imaxe cando se trata de violencia.
a

Fálenos das voces dos actores e
do traballo nese ámbito.
A achega dos actores, máis aló das
súas grandes  calidades  interpretati-
vas, foi  a súa implicación. Crían no
proxecto e estaban felices de contar
esta historia. Non os gravei ata que
se crearon todas as imaxes porque
quería que fosen eles mesmos quen
creasen os personaxes, que lles in-
suflasen vida. O debuxo, a posta en
escena e  a  animación  estableceron
ese ritmo. Foron dunha xenerosidade
artística  enorme.  E  todos  volveron
corrixir  e  afinar  o  personaxe  unha
vez terminada a película para dar a
faísca máxica que fai que non sexan
só debuxos que falan,  senón seres
que viven.

A continuación, o ciclo Primavera Musical


