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Homenatge al Robert: revisem Tati
Passi als Cinemes Imperial

Passi a les 22.30 h

Passi a les 20.00 h

Les vacances de
Monsieur Hulot
(Las vacaciones del Sr. Hulot)
Sinopsi
En un balneari de la costa atlàntica, els estiuejants són
incapaços d’apartar-se de les seves rutinàries costums
urbanes. Fins que arriba monsieur Hulot amb el seu
singular cotxe i trenca la calma estiuenca.

Mon oncle
(Mi tío)

Jacques Tati, 1958
Sinopsi
Monsieur Hulot (Jacques Tati) no té feina, s’ocupa de
portar el seu nebot Gérard a l’escola i tornar-lo després
a la moderna casa de la seva germana que està casada
amb monsieur Arpel. Monsieur Arpel intenta convèncer
el seu cunyat que es posi a treballar a la seva empresa
de fabricació de tubs de plàstic.
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Playtime

Traffic

Jacques Tati, 1967

Jacques Tati, 1971

Sinopsi

Sinopsi

Un grup de turistes americanes fa un viatge per Europa
i preveuen visitar una capital europea per dia.
En arribar a París, s’adonen que l’aeroport és exactament igual que el de Roma, que les carreteres són
idèntiques a les d’Hamburg, que els fanals són semblants als de Nova York...
Ja que no poden conèixer París, es conformaran a passar 24 hores amb parisencs de veritat, entre ells Monsieur Hulot.

Monsieur Hulot és dissenyador de vehicles en una
empresa d’automòbils que ha estat convidada a
participar en una important exposició del motor.
Hulot, que ha dissenyat un particular vehicle que
es converteix en una casa amb rodes, tindrà un
accidentat viatge fins arribar al seu destí.
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FA TRENTA-CINC ANYS
El 19 de maig de 1982, Jacques Tati arribava a Sabadell i, a les vuit
del vespre, iniciava la taula rodona que obria les jornades que havíem de dedicar-li: Prometo contestar-vos amb una gran sinceritat
totes les preguntes que em vulgueu fer. Difícilment oblidaré mai
aquell moment, però menys encara aquella trobada, a casa del Jordi i l’Olga, després de la projecció de Parade, en què ell, la seva
dona i una colla d’incondicionals entusiasmats vam estar parlant i
parlant de cinema fins a altes hores de la nit. Entre d’altres, hi havia el Jordi Graset, sense el qual el Cineclub Sabadell no hagués
estat mai el que fou, i el Robert, naturalment, en plena invenció de
l’Alliance Française.
Amb aquests articles que teniu a les mans, alguns de vosaltres tornareu a viure aquells tres dies incomparables, i els altres els podreu començar a conèixer, encara que sigui des de la distància. Us
arriben avui tal i com van ser publicats a la revista Quadern fa
trenta-cinc anys, amb la mateixa passió d’aleshores i amb les mateixes limitacions. Estic convençut que, si fos aquí, és així com el
Robert ho hauria fet. I estic també convençut que, des de la nostra
compartida estimació al cinema francès, la millor manera de retre-li un petit homenatge és, justament, recordant
aquell miracle –Tati a Sabadell!- que uns quants esbojarrats, amb ell al capdavant, vam fer possible.
Jacques Tati va morir el 4 de novembre d’aquell mateix any. Mai no va poder rodar Confusions, la pel·lícula de què
tant ens va parlar i de la qual, pel que sembla, tenia el guió pràcticament acabat. Possiblement, la seva estada a
Sabadell va ser l’última vegada que va compartir amb el públic l’anàlisi retrospectiva de la seva obra.
Aquest cicle Tati em permet retrobar-me amb el Monsieur Hulot que vaig conèixer i amb l’època més pletòrica del
Robert que he conegut. Un m’ha donat les seves pel·lícules, l’altre m’ha regalat la seva amistat. Gràcies a tots dos.
Pere Cornellas

Taula rodona amb Jacques Tati
(Text extret de la revista Quadern núm 27 –estiu 1982-)
“Prometo contestar-vos amb una gran sinceritat totes les preguntes que em volgueu fer”. Amb aquestes paraules
de Jacques Tati, s’inicia la taula rodona del dia 19, a l’Escola Universitària d’Estudis Empresarials. Taula rodona
que estava formada per Tomàs Delclòs, crític de cinema, Christian Delacampagne, agregat cultural de l’ambaixada
francesa, Joan Ripoll, col·laborador a la confecció del dossier Tati elaborat per les dues entitats organitzadores,
Robert Ferrer i Jordi Graset, representants d’Alliance Française i Cineclub Sabadell, i, naturalment, Jacques Tati.
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Tati havia entrat a la sala cap a les vuit del vespre, enmig de forts aplaudiments amb que unes 150 persones li
havien mostrat la seva admiració. Havien passat dotze anys de la seva presentació de Traffic, a la Setmana de
Cine en Color de Barcelona.
Se li adreçà la primera pregunta:
-Per què va tardar tant de temps -nou anys- a rodar Playtime, després d’haver tingut tant d’èxit
amb Mon oncle?
-És llàstima que no us hagi portat fotografies de rodatge de Playtime. Si ho hagués fet, hauríeu entès per què
vaig tardar tant. Ningú volia que comencés aquest film. Potser tenien raó, no ho sé. A mi, no m’ho sembla. Tot
fou construït: el “plateau”, els edificis, els decorats, etc... Caldria demanar als contractistes per què van necessitar tant de temps. Però m’he convençut que, a tots els països del món, se’n necessita molt per fer els decorats.

Aviat, com no podia ser d’altra manera, Tati
parlà d’Hulot:
-Crec que és un solitari, però fins a cert punt. El fet de
no entrar en el joc, de no acceptar-ho tot, és més independència que solitud, perquè crec que M. Hulot és
molt feliç de la manera com viu. No és una actitud contestatària, perquè no és culpa seva si, quan se li diu que
ha d’anar cap a la dreta, va cap a l’esquerra, o al revés.
Segueix molt malament, les indicacions, els senyals. És
independent, i la seva independència, us la porta
aquest vespre.
-A les seves pel·lícules, hi ha festes, vacances, representacions de circ, etc. Ens podria dir quin és
el sentit de la festa a la seva obra?
-Hi ha una raó, i és que m’agrada la gent senzilla. Aquesta gent s’atribola a l’hora de presentar una festa. Les dones repassen les camises, tots hi participen, es pengen les banderes, siguin del color que siguin, els nens estan
nerviosos, hi ha un respecte pel gest i per la gent, els músics abrillanten els seus instruments -encara que toquin
una mica malament, se’ls respecta-. El que he provat de fer és defensar el respecte a l’individu, a la personalitat,
i crec que continuaré rodant festes.
-L’acció dels seus films passa durant un espai de temps curt i, a més, tenen una construcció cíclica. Té això una intenció de realisme, es vol donar la sensació de coincidència entre el temps real
i el temps cinematogràfic?
-A Jour de fête, la festa comença al matí, ocupa tot el dia i acaba al vespre, tard. El que em va resultar difícil per
donar aquesta sensació -és a dir, difícil per mi, potser no ho és per a d’altres- és fer passar quinze dies de vacances, a Les vacances de M. Hulot, en una hora i mitja. Vaig rodar matins, tardes, etc., a fi de donar la sensació que
han passat quinze dies de vacances a la platja.
Aquestes foren les respostes més interessants i més precises -a criteri nostre- de la primera part de la taula rodo-
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na. A més, Tati intervingué diverses vegades exemplificant
amb anècdotes -que explicava i interpretava- els seus comentaris. La veu, el gest, l’expressió i el seu personal sentit de l’humor les fan de transcripció impossible. Tot seguit es van iniciar les intervencions del públic.
-A Playtime i a Traffic, M. Hulot va desapareixent
per donar més i més importància als personatges
que l’envolten. Hulot serveix de contrapunt al
món a què pertanyen aquests personatges.
Jacques Tati ha declarat, però, que vol fer un film
de M. Hulot sense M. Hulot. Com seria aquest
film?
-Per al pròxim film, busco un equip de joves –aquí Tati acompanya les seves paraules amb gests que donen a entendre que ell ja no és físicament jove-, de personatges expressius, perquè hi ha molts Hulot, si es busquen. El
meu film es dirà Confusions, perquè tot és una confusió, vivim en una confusió. Voldria trobar alguns joves Hulot
per defensar la naturalesa d’aquest personatge, que és un personatge que porto molt a dins.
-Tati mostra als seus films milers de detalls de la nostra societat, però com ha tractat la nostra societat a Jacques Tati?
-No importa el país, ni el règim. Enlloc no s’està massa ben tractat, però França és un país bastant lliure. Aleshores, he pogut fer els films que he volgut fer. Si no són bons, és culpa meva. Ningú m’ha obligat a fer-los. He estat
diferents cops a Rússia i he vist molts cineastes còmics que no han pogut fer mai els films que han volgut fer. S’han
de prendre riscs, certament, però no m’agrada la gent de la meva edat que diu que li agraden els joves, això no vol
dir res, és una frase fàcil. Jo prefereixo seguir sent jove. Em direu que exteriorment no és pas fàcil, però interiorment ho sóc.
Discuteixo amb joves cineastes que em porten els seus guions, en parlem. Quina necessitat tinc de la societat?
M’agrada quan vaig a veure amb gent jove algun dels meus films i veig que encara hi riuen. Em plau perquè són
joves i perquè fa molt temps que vaig fer el film: això vol dir que ho vaig fer bé. Crec molt en la imaginació dels
infants. Abans de començar un film, vaig a l’escola i miro els dibuixos dels nens de quatre a sis anys. Aquests dibuixos estan plens d’imaginació, en el color, en la construcció. Hi ha sempre una vaca que ha d’entrar a la granja
sota l’amenaça d’un pal. Estan plens d’invencions. Hi ha detalls que sovint passen desapercebuts. Hi ha un sol, a
dreta o a esquerra, però hi és. Això m’ajuda. Aquestes coses ajuden a uns més que a uns altres. Si jo us puc aportar
un petit somriure a la vostra vida, em sentiré ajudat.
-El color de Mon oncle i Playtime té una funció narrativa i dramàtica. En canvi, a Traffic, el color
té un tractament fonamentalment naturalista. Ens podria explicar per què?
-Els dos primers films que ha mencionat han estat filmats a França. El tercer, a Holanda. No és pas el mateix. En
una exposició d’automòbils, no es pot controlar el color, cada marca intenta cridar l’atenció utilitzant tons cridaners -deduïm que l’exposició de Traffic és vertadera-.
Sobre el color, Tati va fer un interessantíssim comentari, referent a Jour de fête.
-Vaig fer Jour de fête amb un nou procediment de color (Thompson color). Malauradament, si bé el film va ser
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filmat en color, Thompson color no va poder revelar-lo, per tant, es van tirar còpies en blanc i negre. Però havia
preparat el meu film, sobre el paper, en color: havia pintat el poble en tons neutres, marró fosc, negre, i els pagesos anaven vestits de negre, com sempre al camp, i, quan la festa arribava, les barraques, les atraccions portaven el
color al poble. La festa era una exposició de color. Quan la festa ja s’havia acabat, es tornaven a posar tots els
colors en els carros i se n’anaven amb tot el que representava la festa. El poble retrobava, no diré la seva tristesa,
però sí el decorat exacte que li calia per reprendre els treballs del camp.
La taula rodona s’acabà cap a les deu de la nit. Havíem vist Tati fortament emocionat a moltes de les seves intervencions. Els entusiàstics aplaudiments que van tancar l’acte només volien exterioritzar aquet fet.
Per mi, com per molts cineastes, Parade és una evolució. No és una mirada cap endarrere, és un pas endavant.
Més que en els meus altres films, cal mirar, comprendre i provar de fer una pròpia interpretació del que representen les imatges. És potser i d’aquí ve la decepció de molta gent, l’única vegada que he provat de trencar el vidre que
existeix entre l’espectador i la pantalla. Trencant
aquest vidre, l’espectador del circ i l’espectador de cinema esdevenen el mateix espectador.
Sóc segurament un dels rars cineastes que deixen que
la gent parli durant la projecció, aplaudeixi si vol, xiuli,
se’n vagi si s’avorreix... Això no canvia res de les meves
intencions. És aquí on el film té la seva importància.
Parade demostra que un joglar pot esdevenir pintor de
parets i que un home de negocis també té ganes de tornar-se pallasso.
He donat, aproximadament, unes indicacions. Ho he
fet únicament per respecte, però no vull que aquest
film, com s’ha escrit molt sovint, es cregui que va ser fet per sortir d’una mala situació. En rodar tot el film en vídeo, he pres riscs tècnics, com sempre. L’única cosa que vull dir és que sóc aquí per aportar-vos, a la vostra vida,
un petit somrís. És tot.

Extracte del col·loqui
-On fou rodat el film?
-A Estocolm
-Els números de Parade corresponen a una sola representació d’un sol circ?
-Són números de circ escollits entre diferents circs, adaptats amb petites variacions.
-Hi ha una sèrie de figures al públic que remarquen encara més el nivell de ficció del film. Hi ha
part del públic que són figures fotografiades. Tenint en compte que la transposició espectadors/
actors està molt clara, quin altre significat dóna a tot això?
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-Hi ha sovint, espectadors que miren els films de manera passiva. Se’ls comprèn millor si estan fotografiats. En
canvi, és llàstima que no hi hagi nens entre el públic, perquè he vist sessions amb infants en què ells intentaven
refer els números, i és molt divertit. A més, farem un espectacle on podien maquillar-se, i ho feien amb joia. Avui, tinc la
impressió que interessen les coses dramàtiques. Les persones
són cada vegada més serioses, i ens costa intervenir en aquest
aspecte seriós de la vida. De tota manera, la gent del “musichall” i del circ us explicarien millor que jo que és Parade.
Tot sopant
No és cert, com s’ha escrit sovint, que Parade sigui una
pel·lícula de circumstàncies i rodada amb pocs mitjans. Com
tampoc és cert que fos un rodatge a partir d’una companyia de
circ amb la qual, es diu, que jo feia una “tournée” per recaptar
diners a fi de superar la suposada desfeta econòmica que em
produïren Playtime i Traffic. En primer lloc la inversió a Traffic es cobrí sobradament. Segon, jo no poso diners en els meus
films i, en canvi cobro drets d’autor. Tercer, Parade és un film car, perquè fou rodat amb quatre càmeres de vídeo,
una muntada en un camió; es rodaren quaranta hores de pel·lícula. Després, vaig procedir a la selecció de fotogrames, els vaig passar a 16 mm. I els vaig muntar.
Tres dies amb Jacques Tati
He vist Jacques Tati quan sortia del cotxe, l’he vist quan pujava, l’he vist quan entrava, l’he vist asseure’s, el veig i
el sento parlar, i no sé si estic davant de Jacques Tati o de M. Hulot.
En el meu comportament, hi ha una mica d’erotisme, perquè he esdevingut un meravellós presoner de M. Hulot:
tot allò que és oficial no m’agrada; el que és simple, lliure, alegre plau a M. Hulot i em plau a mi. Si aquest vespre
hagués arribat amb un xofer i un Rolls, us hauríeu estranyat, i jo també. Aquesta estona agradable que passo amb
vosaltres no s’hagués esdevingut. Perquè la simplicitat de M. Hulot existeix també fora del cinema. Crec que jo
tinc aquesta sinceritat i estic content que em compareu a M. Hulot. (Col·loqui corresponent a la taula rodona del
19 de maig).
Quinze persones acomiadaríem Jacques Tati i la seva muller el diumenge 23 de maig, a les 9.25 del vespre. Els
havíem anat a buscar a Sitges, on van descansar un parell de dies, després de les atrafegadíssimes jornades del 19 i
el 20. Pel camí, Tati volgué saber la nostra opinió sobre el que creia haver vist. “A Espanya, hi ha un desfasament
entre el camp i la ciutat. No sembla que la gent del món rural hagi assimilat el món modern. Aquesta societat no
dóna la impressió d’estar cohesionada”; es sentí satisfet quan li vam donar la raó i així ho expressà a la seva muller. Ens parlà de futbol: “El Barcelona-Standard va ser un partit molt brut. Si s’arriba a jugar a Liège, el Barcelona
no hagués guanyat”. Es mostrà políticament escèptic; ens digué el que havia observat dels públics de “music-hall”.
“El millor públic és el berlinès. Després, el londinenc. També hi ha molta afició als Estats Units. A París, no
massa”. Expressà la seva opinió sobre els distribuïdors espanyols i italians: “Són molt informals”; i quan parlà de
les seves pel·lícules: “Funcionen molt bé a Alemanya, força bé a Estats Units. Algunes estan prohibides a la URSS,
Jour de fête, per exemple perquè diuen que ridiculitza a un funcionari”. Mirà encuriosit la nostra reacció en dirnos que Confusions, el títol del film en el que està treballant, “és un bon títol”.

1 de juny. Sessions: 20.00 i 22.30 h | 8 de juny. Sessions: 20:00 i 22.50 h

Homenatge al Robert: revisem Tati
Passi als Cinemes Imperial
Després, més d’una hora al bar de l’estació de França. “He pres molts apunts a Sitges, m’he dedicat a mirar, a observar” i finalment, ja dins el tren, la seva figura que, en un darrer gest còmic, ens obligava a recordar, altre cop,
que “ell és un meravellós presoner de M. Hulot.”
Com a M. Hulot havia arribat a Barcelona quatre dies abans i havia hagut de rebre la primera escomesa de la
premsa, tot just posar el peu a terra. Semblava cansat, però el seu humor era excel·lent. Parlava, i interpretava tot
parlant. Mirava, amb una candorosa simpatia i, alhora, amb una sornegueria d’home madur, ja de passada de
moltes coses. M. Hulot s’havia fet gran, però aquest Jacques Tati que teníem davant nostre era el que ens haviem
imaginat i, de fet, tantes vegades haviem vist. Signava i signava
autògrafs –ja no pararia de fer-ho- i dibuixava qualsevol cosa
damunt: un apunt de la seva silueta, aquella bicicleta de Jour
de fête...
Durant els dos dies següents, el personatge es va anar dibuixant: ens va explicar un cabàs d’anècdotes, algunes potser elegantment inventades, amb el seu parlar lent i pausat; va concedir totes les entrevistes que se li van demanar; es va mostrar
interessat pels escrits que sobre la seva persona apareixen a la
premsa... El dimecres, abans de la taula rodona, ens va parlar
de Cannes i del fals teatre que l’envolta. No semblava pas entusiasmat amb els homenatges oficials. L’estatueta que li van donar “pesava massa”. Deia: “Tothom em va venir a
rebre, però ningú em va anar a acomiadar”. El dijous a la tarda, va parlar-nos de cinema. Anomenà Bresson, Dreyer, Hitchcock... i el seus, W.C Fields, Chaplin, Keaton, Linder, Laurel i Hardy... No li agrada pas massa Jerry Lewis. Es mostra neguitós quan va veure que arribàvem tard a la sessió. Deia que un sector del públic busca, a les
pel·lícules, significats amagats que no hi són i que “les coses són més senzilles” i estava preocupat quan es traduïen
les seves paraules, perquè “no sé si se m’entén bé”.
Diumenge a la tarda, al tren, Jacques Tati i la seva muller no van poder facturar les maletes, perquè no estaven
tancades hermèticament, i les van haver de posar, on van poder, dins del seu compartiment. Tots vam pensar en
els germans Marx. Menys Tati, possiblement. El “gag” sorgeix en el moment més impensat, forma part de la vida
quotidiana. Només cal saber veure’l: nosaltres, parlant amb el revisor per provar de solucionar el problema; la
senyora de Tati, un xic molesta, explicant que no havien tingut cap dificultat en el viatge d’anada; les maletes,
enmig del passadís. Distant, Jacques Tati, com tantes vegades M. Hulot, feia un posat entre divertit i sorprès.
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