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Phantom boy

Martes 10 ás 20.15 h

Pierrot le fou 
Jean-Luc Godard (1965, 110’, V.O.S.E.) 

Martes 17 ás 20.15 h

Patrimonio habitado 
Illa Bufarda (2016, 47’) 

Martes 24 ás 20.15 h

Contra a morte. Unha aproximación a Lois Pereiro
Alexandre Cancelo & Iago Martínez (2011, 77’) 

Martes 31 ás 20.15 h

En todas as mans.
Diana Toucedo (2015, 100’) 
Con presentación e debate dirixido polo equipo
de Trespés Sociedade Cooperativa Galega. 



Phantom boy 
Jean-Loup Felicioli & Alain Gagnol 

(2015, 63’, V.O.S.G.)

Notas de intención e influencias

Un gato en París estaba impregnada do ambiente do film noir, no que as 
notas de jazz ecoaban para viaxar a Nova York e aos rañaceos de Man-
hattan. Phantom Boy é un filme policial e fantástico para un público 
novo. O xénero policial e o fantástico non adoitan asociarse nos filmes 
de animación. Non obstante, a suma deses dous xéneros é moi frutífera 
dende o punto de vista do guión e da posta en escena. Esta mestura 
inicial ten tamén un toque dos filmes de superheroes. O título é unha 
chiscadela aos alcumes destes personaxes. Léo, o personaxe principal, 
ten once anos. Enfróntase a un duplo desafío: ten que conseguir unha 
vitoria interna e externa ao mesmo tempo. Contra a súa doenza e con-
tra un perigoso gánster. Aínda que a informática foi unha ferramenta 
indispensable, a animación traballouse toda á man sobre o papel. Deste 
xeito, o trazo do deseño conserva toda a súa fraxilidade e sensibilidade. 
O traballo manual de animación é visible na pantalla. Grazas a iso lem-
bramos que os filmes non son simples produtos de consumo, senón o 
resultado do traballo minucioso dun grupo de artistas e técnicos.

[...]

Os cómics teñen moito en común co xénero policial. Ambos os dous 
son basicamente urbanos. As sombras dos rañaceos albergan tanto de-
lincuentes de traxe de tres pezas coma superviláns en mallas. Ao fin e ao 
cabo, trátase sempre do enfrontamento entre o ben e o mal, con todos 
os matices, ambigüidades e paradoxos que se poida imaxinar. Phan-
tom boy non é propiamente un superheroe á francesa, porque sobrevoa 
Manhattan e non os Campos Elíseos. A súa concepción de personaxes 
inspírase naqueles que creou Stan Lee durante os anos sesenta. É un fil-
me feito por debuxantes con moito talento. A grande achega de Marvel 
consistitu en inventar heroes falibles e cercanos a nós. Mesmo cando 
se trata con poderes fantásticos, o aspecto humano dun personaxe é 
sempre o máis interesante.

Fragmentos do material de prensa do filme, editado pola distribuidora Pack Màgic.
http:// www.packmagic.cat/films/phantom-boy/
Tradución: Cineclube Pontevedra.

Un vilán co rostro desfigurado que podería lembrar as pinturas de 
Eduardo Arroyo e un cativo doente de cancro do que emana unha for-
ma espectral, capaz de moverse coa fluidez do pallaso Koko nas curtas 
da serie Out of the inkwell, dos irmáns Fleischer, ilustran a liberdade 
estética de Phantom boy, segunda longametraxe do tándem formado 
por Jean-Loup Felicioli e Alain Gagnol, responsables da moi salientable 
Un gato en París (2010), filme que competiu con Chico y Rita (2010) 
na carreira ao Oscar ao mellor filme de animación. Nun presente onde 
a animación dixital impulsa certa tendencia á homoxeneidade estética 
e ao hiperrealismo en formas e texturas —abonda ver ata que pun-
to se celebrou como boa animación a verosimilitude case fotográfica 
dos fondos d’A viaxe de Arlo—, propoñer novas formas de estilización 
segue sendo un xesto tan cargado de sentido como cando a produ-
tora UPA cuestionou a estética disneyana a partir da reivindicación 
do poder expresivo da liña. En Phantom boy, as ferramentas dixitais 
serven para crear a ilusión dunha inestabilidade propia do trazo arte-
sanal, articulando unha estética que bebe do imaxinario da historieta 
francobelga —o trazo sintético de Jacques de Loustal non anda lonxe 
de aquí— e que revive a poética dos primixenios seriais cinematográfi-
cos de Feuillade (referencia esta última que xa resultaba palpable n’Un 
gato en París). Phantom boy fala de doenza e convalecencia sen caer en 
sentimentalismos e emprega o poder libertador da imaxinación para 
contar unha historia que non soa a artefacto construído con manual 
de guión e que introduce chiscadelas e homenaxes —a Los Soprano, ao 
Marsupilami de Franquin— sen rachar coa lóxica do seu universo de 
ficción. Unha perfecta alternativa para quen precise desintoxicarse do 
modelo dominante, e algo paralizador, de Pixar.

Artigo escrito por Jordi Costa o 10/12/15 publicado en El País. 
http://cultura.elpais.com/cultura/2015/12/10/actualidad/1449761459_691782.html
Tradución: Cineclube de Pontevedra.
 

Aventuras en convalecencia

Subtitulado ao galego por Numax grazas á colaboración da Secretaría Xeral de Política 
Lingüística da Xunta de Galicia. Colabora coa proxección o Servizo de Normalización 

Lingüística do Concello de Pontevedra.


