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sinopse
Dise do cinema que é unha fábrica  
de soños... Polo lado dos soños atópase 
a un cineasta, Garpard Bazin, que 
prepara o seu vindeiro filme e organiza 
castings para elixir os figurantes. 
Polo lado da fábrica atopamos a 
Jean Almereyda, un produtor vido a 
menos e ao que lle custa cada vez máis 
conseguir financiamento para arrancar 
os seus negocios.
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«Profundamente divertida 
e conmovedora, dunha 
precisión incuestionábel.»
Jean-Michel Frodon, SLATE
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“As teles privadas  
están privadas  
de imaxinación”
Entrevista con Jean-Luc Godard 
Por Marie Rambert

Foi vostede quen quixo rodar un filme 
para Série noire? Foi unha idea que 
xurdiu coa xente de Hamster, a empresa 
que producir esa serie. Eu dixen, «por que 
non?». Había que partir dunha novela, así 
que elixín un autor que me gusta, ao que 
respecto, Chase. E a novela foi quedando 
atrás, rematamos chegando a outro 
lugar...

É certo que prometera realizar un 
filme policíaco clásico? Eu non sei 
o que é un filme policíaco clásico. As 
grandes novelas negras son aquelas nas 
que alguén que ten problemas tenta 
fuxir deles, todo rodeado dun ambiente 
particular. Se esa é a premisa do policíaco 
clásico eu respecteino por completo.

Os produtores non lle impuxeron 
nada? Si, un orzamento global que foi 
aceptado. Fixemos o filme (en vídeo)  
por un terzo menos do que custaron  
os demais.

Por que elixiu a Jean-Pierre Mocky? 
Porque a nosa historia parécese un pouco: 
vivimos e seguimos a vivir a grandeza 
e decadencia do cinema na época da 
televisión.

A televisión no seu conxunto? Ao 
remate do guión, dá máis ben a 
sensación de que se trata da televisión 
privada... As teles privadas están un 
pouco privadas de imaxinación. Polo que 
vexo son todas iguais. É a omnipotencia, 
como a Realeza, como a Igrexa na Idade 
Media. O cinema proxecta algo. Por esta 
razón, todavía ten poder no corazón 
da xente e os filmes teñen moito éxito 
en televisión. A televisión difunde, 
transmite, mais custa moito crear. O que 
non quere dicir que non haxa cousas 
interesantes, boa xente...

E vai crear cada vez menos? Iso 
penso. E é por iso que todos os lugares 
de creación teñen un poder moi grande 
na televisión, xa sexan os filmes, os 
programas de variedades e a información, 
é dicir, aquilo que transmite elementos 
creadores. Poden ser Chirac ou 
Miterrand quen creen. Platini creando 
un gol ou eu propio, cando teño a honra 
de ser emitido, ou Zidi... Aparte diso, 
en televisión non se xera nada. Cifras e 
letras non xera nada. Dito isto, hai un 
consentimento por parte do cidadán que 
é o que ten a televisión na casa.

Volvendo ao símil policíaco, imos cara 
ao secuestro da creación por parte 
do diñeiro? O telespectador é refén 
porque así o quere. De feito, ás canles de 
televisión chámaselles cadeas. No meu 
filme vense moitas reixas.

En calquera caso, á TF1 pareceulle 
que era importante encargarlle un 
filme ao director de cinema que é 
vostede... Se cadra fixérono por cambiar, 
por dispor doutra ollada. Debera ser algo 
máis frecuente, non necesariamente 
comigo. Estoulles moi agradecido, estou 
moi contento e espero que emitan o 
filme correcta e normalmente. Este 
proxecto permíteme ter acceso a outro 
público, aínda que eu non desexase 
necesariamente o do sábado pola noite.

Non lle gusta o sábado pola noite ás 
oito e media? É de máis! Se lles das 
unha comellada a alguén que sae da 
prisión ou non pode con el ou ponse 
enfermo. As cadeas e programas non se 
multiplican para poder ver máis cousas, 
senón para poder cambiar de cadea. 
Os telespectadores xa non aturan ver 
un programa enteiro, os directores das 
cadeas, son conscientes diso. Son coma 
nenos que están cansos dos seus xoguetes.
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