
IComedias de Outono

Sesión do 16 de novembro de 2022                                                                                     Delicioso
 n

Délicieux. Francia, 2021. Cor, 112 min. Comedia | Dirección: Eric Besnard | Guión: Eric Besnard, Nicolas Boukhrief |
Fotografía: Jean-Marie  Dreujou  |  Música: Christophe  Julien |  Elenco: Grégory  Gadebois  (Pierre),  Isabelle  Carré
(Louise), Benjamin Lavernhe (Chamfort), Guillaume de Tonquedec (Hyacinthe) | Produción:  Nord-Ouest Films, SND 

SINOPSE
a

Francia, 1789, xusto antes da Revo-
lución  Francesa.  Coa  axuda  dunha
muller  inesperada,  un  chef  que  foi
despedido  polo  seu  xefe  atopa  o
valor para liberarse da súa posición
como servente e abrir o primeiro res-
taurante do país.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

De onde xorde a idea da película?
Quixen examinar  o  que  constitúe  a
identidade de Francia. Os estadouni-
denses traballan constantemente so-
bre a mitoloxía e a identidade do seu
país,  teñen  a  bandeira  de  barras  e
estrelas e o espírito pioneiro. Os in-
gleses teñen a insularidade e a rea-
leza.  Quería  construír  un  proxecto
sobre o ADN francés. Mentres lía so-
bre o século XVIII, atopei a invención
do concepto de restaurante. Investi-
guei un pouco e deime conta de que
dera  con  algo:  a  gastronomía,  coa
especificidade  francesa  de  tomarse
un tempo  para  a  convivencia,  pero
tamén o Século das Luces e a Revo-
lución.
a

Delicioso ten un aire de folletín.
Cando lle contei ao meu coguionista
Nicolas Boukhrief  o argumento, tiña
na cabeza  sobre  todo  o personaxe
de Manceron:  libérase dos poderes
do diñeiro para ofrecer a súa subxec-
tividade ao mundo. Nicolas,  co que
traballo desde hai case 25 anos, si-
naloume dúas cousas. “Non hai que
esquecer que se trata dunha película
sobre o pequeno comercio. Está ben
que se toque o tema de diñeiro”. E,
sobre  todo:  “Fagamos  o  que  che
gusta facer cando escribes para ou-
tros,  sexamos  folletín”.  Tiña  razón.
Nesta  película,  na  que  apenas  hai
acción, hai un xiro cada dez minutos.
a

Como se apaña para falar da his-
toria e a Historia sen forzar a man?

É o amor ao xénero, neste caso ao
western. Construín a trama sobre os
seus códigos, agás que en troques
dun revolver, o meu heroe emprega
utensilios  de  cociña.  Gárdaos  tras
ser humillado polos poderosos e só
os saca de novo polo ben de todos
cando alguén lle devolve a confian-
za. É un tema recorrente que tento
plasmar.
a

Por que elixiu a Grégory Gadebois
para interpretar a Manceron?
Tiña moitas ganas de traballar con
el. Non puido facer a miña anterior
película, pero eu xa tiña na cabeza
este proxecto e prometinlle que lle
enviaría o guión. Grégory leuno nu-
nha noite e pola mañá xa era parte
do equipo. Encántame a súa fraxili-
dade, a súa dozura, e as súas mans
poderosas e delicadas que me per-
mitiron lidar coa fraxilidade masculi-
na. Ademais, Grégory é un gran oín-
te. Necesitaba os seus silencios. O
filme existe porque sabía que o ac-
tor ideal existía. 

Reúnese con actores cos que xa
traballara, como Isabelle Carré.
Gústame ter confianza nos actores
que  coñezo,  para  trasladalos  dun
filme a outro.  Entendémonos. Máis
aló  de  que  quería  volver  traballar
con Isabelle, sabía que podía facela
crible  neste  século,  erotizala  ou
apagar a súa beleza segundo as to-
mas. Tiña que ser convincente nas
tres identidades que encarna, desde
a serventa até a marquesa e a cor-
tesá. E tiña que ser quen de crear
unha parella con Grégory. 
a

Fálenos da luz.
Esta é o cuarto filme que fago con
Jean-Marie  Dreujou;  sabiamos que
lembraría a pintura do século XVIII.
Chardin influíunos moito na compo-
sición das naturezas mortas ás que
simbolicamente  lles  dou  moita im-

portancia. A outra forma de traballar
coa luz suxeríunola o propio estudio,
que só permitía a entrada de luz por
un eixo. De súpeto, atopámonos nun
cadro  holandés  cun  único  foco  de
luz  sobre  os  actores.  Outra  opción
decisiva foi rodar en scope real. Isto
cambia as profundidades, os desen-
foques, o peso dos primeiros planos.
a

Unhas palabras sobre a música de
Christophe Julien.
Esta  é  a  nosa quinta  colaboración.
Lera o guión de antemán e envioume
a música antes de rodar.  Era como
un intercambio de sentimentos que
me alimentaba, aínda que as pezas
non fosen utilizarse necesariamente
nas secuencias para as que as com-
puxo. Pedíralle que atopase un tema
forte para marcar a transición do cla-
vicordio ao piano. El propúxome un
instrumento no que non pensara:  a
harpa. 
a

Os escenarios son excepcionais.
Esta é a cuarta película consecutiva
que  fago  nun  escenario  practica-
mente único. Pero esta vez transfór-
mase, dunha ruína a un lugar de ri-
queza. Custoume moito tempo ato-
par  este  celeiro  do  século  XVIII  en
Cantal. Tiña na cabeza as postas do
Pony Express dos westerns de John
Ford.  Este  celeiro  é  meu  de  todo:
non hai  nada que non fose creado
desde cero. Tiña un orzamento axus-
tado  (menos de cinco  millóns e  só
sete semanas de rodaxe), pero ato-
pábame baixo os efectos do pracer
da creación pura. Traballei co esce-
nógrafo e o  deseñador  de  vestiario
sobre  o  aspecto  que  podería  ter
unha casa de postas naquel tempo,
no custo que suporía e na marxe de
manobra do que dispuñamos. A ver-
dadeira  dificultade  para  nós  era
transformar o exterior:  Delicioso de-
senvólvese nun ano. Como se crean
catro estacións en sete semanas?
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