
JACQUES TATI, l'imprescindible 

 

Jacques Tati (1907-1982), el 

guionista, actor i director francès 

d’origen rus, malgrat ser un 

incomprès en la seva època i 

oblidat després, ha estat, és, un 

realitzador clau en la història del 

cinema, tant a nivell formal per 

la seva utilització de la imatge i 

del so, com pel seu concepte de 

l'humor amb la creació del seu 

personatge Mr. Hulot.   

 

 

Un avantguardista multitasca 

Guionista, productor, director, mim i actor de music hall, Jacques Tati sol ser el 

protagonista de les seves obres, encara que també apareix en papers secundaris, ben 

caracteritzat per no confondre's amb el principal. A més, també treballa en la 

postproducció i en l'edició del so i, fins i tot, fa de distribuïdor. 

 

Com a actor, a part de la seva extraordinària forma física, es caracteritza per una 

sobrietat facial i de gestos que supleix amb una gran expressió corporal i pel fet que 

dóna sempre espai als altres actors, sense monopolitzar la càmera com fan alguns 

directors-actors. 

 

Com a realitzador, ha creat un estil propi tatià que es reconeix fàcilment en tres àrees: la 

imatge, el color i el so. 

 

 Segons Carlos Cuéllar, la imatge dels films de Tati es caracteritza per la utilització 

dels plans generals, els plans seqüència i la profunditat de camp, segurament perquè 

l'edició abusiva la consideraria una pèrdua d'autenticitat. Els primers plans queden 

pràcticament descartats i, quan hi són, s'aturen en els objectes més que en els 

rostres; la càmera enfoca els personatges amb prou distància perquè l'espectador 

pugui escollir en quins aspectes es vol fixar. A vegades, en un intent d'aconseguir 

l'encara més difícil, ens trobem escenes que presenten diferents seqüències 

simultànies (fins a quatre en Playtime). La participació de l'espectador en la 

reconstrucció de la pel·lícula en la seva ment és un dels punts de partida estètics (i 

potser ètics) del realitzador francès. Amb paraules seves: «A l'espectador jo no li 

poso els punts sobres les i. M'agrada molt que busqui ell mateix, el faig participar... 

És fer l'ullet per dir-li: vine amb mi darrere la càmera, observa i veuràs». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En l'època d'introducció del color en el cinema, el director es va declarar un 

entusiasta de la seva utilització tot i que en feia un ús molt peculiar: l'utilitzava per 

donar significat a les històries. En principi, feia servir colors suaus i tènues, i només 

carregava els tons quan volia ressaltar alguns dels trets dels personatges o de les 

situacions. Així, per exemple, a Mon Oncle, els colors són freds en el món 

ultramodern de la mansió dels Arpel i càlids en el barri de Saint-Mauron, on Mr. 

Hulot tenia el piset. Ell considerava que el color no era un element decoratiu, sinó 

que es tractava d'un element primordial del relat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 També el so l’utilitza d’una forma avantguardista. Tati ha buscat la integració de la 

veu humana, els sorolls i la música en el so de les seves pel·lícules, un mena de 

democràcia del so on tots els elements sonors (i el silenci) estan en el mateix pla al 

servei de la situació visual. Així, la veu humana perd protagonisme i es converteix 

en un so més i la seva capacitat d'expressió rau més en l'entonació, el timbre o el 

volum que en el significat dels diàlegs, que sovint són incomprensibles. La música 

acostuma a no tenir cap relació amb l'acció amb la qual coincideix (anempàtica), 

sinó que té la funció de marcar el ritme, ressaltar la comicitat o actuar com a 



element estructurador del relat amb la repetició dels mateixos motius (els 

anomenats leit-motivs). Tati va ser el primer d'utilitzar el jazz en el cinema francès 

de l'època i de prescindir de la música en els títols de crèdit inicial on dóna pas ja 

als sons de la pel·lícula. 

 

 La democràcia del gag 

 

A part dels personatges, les situacions, els 

sons i la música, el realitzador té com a 

principal mitjà per crear comicitats els gags 

o mecanismes còmics dintre d'una situació. 

És la base del cinema de gènere humorístic 

i Tati va ser capaç d'utilitzar-los d'una 

manera molt original que ha fet escola. 

 

A diferència d'altres obres d'humor, on els 

efectes còmics van lligats exclusivament a 

l’omnipresent protagonista, en les 

pel·lícules de Tati els gags es reparteixen 

entre els diferents personatges. El realitzador mateix parla d'aquesta característica com 

de la democràcia del gag. Però no solament la comicitat va i bé entre diferents 

personatges, sinó que és marca de la casa presentar petites situacions còmiques 

simultànies, com en Playtime, quan en un edifici de parets transparents veiem tres pisos 

amb tres històries diferents. 

 

Tati pràcticament no utilitza el gag satíric basat en les 

tribulacions que pateix un personatge, un tipus d'humor 

gruixut que implica un humor en algun component sàdic 

per part de l'espectador que riu de les desgràcies dels 

altres (i que ell no pensa patir). Els mecanismes còmics 

tatians estan gairebé sempre basats en la caricatura, en 

l'exageració i en la reiteració. Sovint el gag ve reforçat 

per l'anticipació, perquè el públic sap el motiu del 

desconcert i la sorpresa abans que el personatge mateix 

(com a Jour de fête, quan la bicicleta li desapareix al 

carter enganxada a la barrera del pas a nivell); tot i que a 

vegades també juga amb nosaltres quan creiem que a una 

acció li seguirà un gag que acaba per no produir-se, o 

quan el que seria un gag molt evident és reconduït cap a 

una situació reiterada i molt més divertida (com a 

Playtime, quan una porta de vidre es trenca, i el porter es 

queda amb el pom en les mans i l'acciona en la ficció 

d'una porta invisible). 

 



Mesdames et messieurs: Mr. Hulot!! 

 

Alguns crítics han volgut trobar similituds 

entre el personatge que ha fet famós Tati, 

Mr. Hulot, amb altres personatges mítics 

del cinema còmic. S'ha citat els pantalons 

massa curts i els mitjons ratllats a la 

manera de Buster Keaton, o el 

paral·lelisme fonètic Hulot-Charlot (tot i 

que el primer camina des de les altures cap 

endavant i el segon sembla més inclinat a 

recolzar-se en el fotograma anterior). 

Altres estudiosos han ressaltat la seva 

originalitat, que el converteix en un model 

de molts actors del gènere. 

 

Mr. Hulot no és un personatge basat, com 

d'altres ben coneguts, amb la comicitat de 

les desgràcies que pateix i que, un cop 

superades, com a premi, aconsegueix 

aparellar-se amb la típica heroïna bleda. És 

un personatge introvertit, reservat, insegur, 

molt educat i amb una antològica poca traça per la vida moderna. És un maldestre 

integral, això sí, que està barallat amb els objectes, sobretot amb els d'un cert 

component tecnològic. Mr. Hulot crea el caos per allí on passa, però a la vegada porta 

felicitat i diversió a la vida monòtona, massificada de la gent. És una atracció divertida 

sobretot pels nens, amb qui comparteix un esperit innocent, sense malícia. 

 

Mr. Hulot no vol ser el protagonista ni monopolitzar les situacions còmiques, sinó que li 

agrada repartir el joc entre els altres personatges. Això s’aprecia, per exemple, a Les 

vacances de Mr. Hulot, on triga a aparèixer en escena al principi i ho fa quan els 

estiuejants ja han arribat a l'hotel de la costa, o a Playtime, on, en l'estil de trobar a 

Wally enmig de la multitud, l'espectador es troba confonent-lo amb alguns figurants que 

vesteixen com ell. 

 

En conclusió, podem parlar d'un estil tatià del qual en són deutors molts artistes 

contemporanis. Pensem en el director d'El gran hotel Budapest, Wes Anderson, o en el 

còmic britànic Rowan Atkinson (en el personatge de Mr. Bean) o en els gags d'El 

tricicle. Tot això fa que Jacques Tati, incomprès en la seva època i oblidat després, entri 

dintre de la categoria de clàssic, és a dir, un realitzador i un actor imprescindible per 

comprendre no solament l'evolució del cinema còmic, sinó el concepte d'humor en la 

història. 

 



FILMOGRAFIA DESTACADA 

 

1949 

SINOPSI 

Uns firaires d'atraccions arriben a un poble mentre tothom 

es prepara per la festa anual. El carter, però, segueix amb la 

seva feina de sempre. En una sessió cinematogràfica es 

passa un documental sobre la rapidesa i eficiència del 

servei postal nord-americà. François, el carter, vol imitar la 

«rapidité» dels ianquis amb la seva bicicleta i es complica 

en diferents situacions còmiques mentre és la diversió de 

tots els veïns. 

 

 

 

 

1953 

SINOPSI 

Un grup de persones de diferents nacionalitats passen les 

vacances d'estiu a un petit hotel d'un poble de la costa. Els 

dies són llargs i avorrits fins l'arribada de Mr. Hulot, que 

pertorbarà la calma de la colònia estiuejant. Alguns hostes 

li agrairan que amb les seves tribulacions els hagi trencat 

la monotonia.  

 

 

 

1958 

SINOPSI 

Tracta de les relacions entre un oncle i el nebot, en 

oposició de les que el nen té amb els pares. Aquests viuen 

en una casa ultramoderna on no hi ha lloc per a la diversió, 

excepte quan la visita l'oncle, Mr. Hulot, que pertorba 

l'asèpsia, l'ordre i les convencions de la família. 

 



1967 

SINOPSI 

Retrata el caos de la vida urbana dels seixanta en diferents 

escenaris: un aeroport, un edifici de vidre i acer, una sala 

de festes. En totes elles, el personatge de Mr. Hulot hi 

apareix i desapareix enmig de situacions còmiques.  

 

 

 

 

 

Trafic, 1971 

SINOPSI 

Mr. Hulot és el dissenyador d'un cotxe amb nombrosos 

aparells per anar de càmping i, junt amb la relacions 

públiques de l'empresa i el conductor, han de portar el 

«camping-car» a una fira de l'automòbil a Amsterdam. 

Pel camí, passaran per infinitat de peripècies. 

 

 

 

 

 

 

 

LA CRÍTICA DIU 

«Jacques Tati és immortal gràcies al cinema i és intemporal perquè no es va aturar en 

l'anecdòtic, sinó que el va utilitzar per revelar-nos una cosmovisió que reflecteix les 

inquietuds i els problemes de l'ésser humà contemporani, aportant un esperit humorístic 

com a alternativa vital per superar les nostres angoixes. La seva llum ens permet copsar 

l'altre costat de la realitat i descobrir-la des d'una perspectiva més optimista, perquè la 

seva denúncia sempre és bella i positiva». (Carlos Cuéllar, Jacques Tati. Ed. Càtedra, 

pàg. 12) 

 

«Per primera vegada a la història del cinema, les seves pel·lícules no solament cal 

veure-les diverses vegades, sinó que s'han de veure des de diferents distàncies de la 

pantalla». (Noel Burch 

https://www.theguardian.com/film/2014/oct/24/jacques-tati-playtime-intensely-

complex-life-affirming-comedy) 

 



EL DIRECTOR VA DIR: 

«Crec sincerament que el cinema còmic no està passat de moda. Si fos així, jo no hi 

treballaria. El públic encara té capacitat de riure i vol fer-ho. Per tant, si el món 

mecanitzat no ens devora la hilaritat, aquestes pel·lícules seguiran produint-se. Penso 

que la nova evolució del cinema còmic serà el realisme: el camí cap a la veritat. 

Realisme-veritat que gairebé mai he trobat en el cinema còmic d'abans. Jo vull crear una 

escola −encara que treballi en solitari−, en base a la interrogació que plantejo, la 

reflexió que provoco i la decisió que faig prendre a l'espectador, fent-li veure les dues 

cares de la vida: la trista i la riallera; ambdues paradoxalment realistes». 

 

https://albertofijo.wordpress.com/2016/01/16/elogio-de-jacques-tati/ 

 

 

 


