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FRANCOFONÍA

FICHA TÉCNICA

Francofonia,  le  Louvre  sous  l’Occupation. Francia,  2015.  Cor,  87  min.
Xénero: Drama histórico |  Dirección e guión:  Aleksandr Sokurov |  Produ-
ción: Els Vandervorst (Idéale Audience, Musée du Louvre) | Fotografía: Bruno
Delbonnel | Montaxe: Hansjörg Weißbrich | Música: Murat Kabardokov | In-
térpretes:  Louis-Do de Lencquesaing (Jaujard), Benjamin Utzerath (Wolff-
Metternich), Vincent Nemeth (Napoleón),  Johanna Korthals Altes (Marianne)

SINOPSE
a

Segunda Guerra Mundial. Na Francia
ocupada, as autoridades nazis deci-
den protexer a colección de pintura
máis valiosa do mundo: o Museo do
Louvre. Mentres Jacques Jaujard e o
conde Franz Wolff-Metternich se en-
cargaban  de  cumprir  esta  misión,
grandes  exércitos  arrasaban  Europa
causando innumerables baixas.

NOTAS DO DIRECTOR

O Louvre
Entusiasmoume a posibilidade de ro-
dar no Louvre. Vino como a materia-
lización do meu soño de realizar un
ciclo de películas sobre a arte no Er-
mitage, o Louvre, o Prado e o Museo
Británico. Foi marabilloso que a ad-
ministración do Louvre acollese con
tanto entusiasmo a nosa proposta. E
ademais tiven a inmensa satisfacción
de traballar co meu colega o cámara
Bruno  Delbonnel,  un  mestre  e  un
gran artista.

Os soldados nazis no Louvre
Seica a xente quedou fascinada pola
visión de soldados nazis nas salas do
Louvre. Por que debería ser un para-
doxo?  Os  soldados  tamén  son  seres
humanos.  Durante a ocupación ale-
má, as salas do Louvre estiveron ba-
leiras. As obras retiráranse e agochá-
ranse anos antes. A xente empezou a
temer o estalido dunha segunda gue-
rra mundial que abarcaría toda Euro-
pa. En Leningrado, París e Londres, a
xente empezou a buscar refuxio: bu-
racos no chan, refuxios, muros blin-
dados  e  espazos  subterráneos  onde
esconder obras de arte. A xente em-
pezou a comprendelo: se perecemos,
a nosa arte está condenada a pere-
cer e con ela as nosas esperanzas.

Jacques Jaujard e Wolff-Metternich
Ao estudar  os  documentos  contem-
poráneos hai dúas figuras que desta-
can inmediatamente:  o  director  do
Louvre, Jacques Jaujard, e un repre-
sentante  das  forzas  de  ocupación,
Franz  Graf  Wolff-Metternich.  É  evi-
dente  que  tiñan  que  ser  inimigos,
pero aos poucos comprendemos que
non  o  son  e  que  teñen  moito  en
común. O período do seu encontro, a

súa confrontación, e a súa colabora-
ción  durante  a  Segunda  Guerra
Mundial é o tema principal de Fran-
cofonía. A vocación destas dúas ex-
traordinarias figuras era protexer e
conservar  as  obras  de  arte.  Quen
eran estes homes e que representa-
ban na súa calidade de altos funcio-
narios  humanistas?  Que  iniciativas
prácticas  puxeron  en  marcha  para
defender as obras de arte? É posi-
ble,  no fragor  dunha guerra  desa-
piadada, defender os valores da hu-
manidade?  Mesmo  nos  momentos
máis difíciles daquela guerra, estes
dous homes non moi influentes, lo-
graron deter a agresión e preservar
a gran colección  do Louvre. Canto
lamentamos hoxe que iso non oco-
rrese na Unión Soviética ou Polonia.

Un camiño que percorremos todos
Francofonía non é unha película his-
tórica no sentido clásico. Non que-
ría darlle un enfoque científico,  a
pesar de que dou gran importancia
aos  datos  reais.  Non  perseguía  un
obxectivo político, senón un  artísti-
co  ou  máis  exactamente  “plena-
mente consciente”, para transmitir
a través das vidas destes persona-
xes  o  sentimento  dunha  época,  a
súa  entoación,  as  súas  linguaxes.
Xente inmersa nas súas propias cir-
cunstancias  particulares  que loitou
por protexer a cultura, por conser-
var a arte sobrepóndose ao que lles
tocou vivir. A miña visión deste fil-
me era un camiño no que estivemos
todos, un camiño que volvemos per-
correr, un camiño que nos permitirá
cambiar  entre  pasado,  presente  e
futuro, á nosa maneira, guiados só
por pensamentos, reflexións e aso-
ciacións. Francofonía é máis un co-
llage que un percorrido cronolóxico,
xa que segue os meandros dos cam-
biantes procesos da mente.

Arte e historia
Se tocamos a arte, non podemos to-
car a historia. A arte está tan rela-
cionada  co  proceso  histórico,  que
por desgraza a historia exerce unha
influencia destrutiva na arte. Sería
marabilloso separar a arte da histo-
ria,  pero  iso  é  imposible...  Estes
personaxes forman parte  desta his-

toria, e son parte da vida. Para min,
Napoleón e Marianne non son figuras
formais ou simbólicas. Para min, son
personaxes  de  carne  e  óso,  total-
mente vivos. Todas as pantasmas es-
tán vivas, no caso de que existan. E
eu creo na existencia de pantasmas
que habitan nas casas.

Documental e ficción
A nosa tarefa  consistía en reunir  a
parte que filmamos cos arquivos ci-
nematográficos.  Como  o  converte-
mos todo nun só tecido artístico? Ao
traballar con material de arquivo, ti-
vemos que desposuír ese material da
súa imaxe artificial, inventada. Todo
o relativo a París na época da ocupa-
ción é unha representación ficticia.
Ao 100%! A xente paseando pola rúa,
sentada nos cafés... é un cinema ab-
solutamente  narrativo.  Fixemos  o
mesmo cando rodamos o Louvre des-
de o tellado. Era máis un proxecto
artístico  que  un  documental.  Pero
detrás de calquera imaxe documen-
tal rodada hai un tratamento artísti-
co.  Iso  é  inevitable.  Non  é  unha
coincidencia que moitos realizadores
de documentais queiran facer cine-
ma narrativo. Todo ocupa o mesmo
espazo único na realidade. Podemos
tratar os materiais que rodamos ou
que  temos  de  forma  artística  ou
adoptar unha actitude formal e non
artística.

Un estudante
Pero ségueme parecendo que todo o
que fago é moi mellorable. Así que a
miña relación co cinema é a dun es-
tudante.  Son  un  simple  estudante
neste proceso. Aprendo de quen po-
do  aprender.  E  estas  películas  son
como as miñas leccións. Grazas aos
meus ilustres profesores imaxinarios,
tento aprender as leccións e aprobar
os exames. Non sei cal será o resul-
tado.

Francofonía
Gustoume o son de “francofonia”, a
súa  entoación.  Como a  música  im-
pregna  unha  película.  Como título,
Francofonía transmite  algo  que  eu
buscaba, evoca unha entoación fran-
cesa, aínda que o alemán e o ruso
tamén teñen un lugar na película.
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