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a

O ex-secretario de defensa dos Es-
tados  Unidos  durante  a  polémica
administración de George W. Bush,
o "falcón" Donald Rumsfeld, fala so-
bre a súa carreira política en Wa-
shington D.C. desde os seus inicios
nos anos 60 como congresista até a
invasión de Iraq en 2003 tras o 11S
e a posterior guerra en Afganistán.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Como logrou que Rumsfeld acep-
tase facer isto? Estivo a acosalo?
Non,  para  nada.  Escribinlle  unha
carta  e  mandeille  unha  copia  de
The Fog of War [o seu documental
anterior], respondeume pronto, fun
a Washington e pasei un día con el.
Comezamos  coa  premisa  de  facer
dous días de entrevistas e editalas,
e  se  lle  gustaba,  asinariamos  un
contrato e seguiriamos. Se non, ar-
quivaría o material, non vería a luz.

Como foi a experiencia?
Foi unha das entrevistas máis difí-
ciles que fixen na vida. Tal e como
o vexo, as entrevistas deberían ser
abertas; non deberías facelas se xa
sabes o  que vas  escoitar,  deberías
sorprenderte. E sorprendinme, pero
por todo o que non cheguei a des-
cubrir, en troques de polo que des-
cubrín. 

Que lle sorprendeu, logo?
A súa  ineptitude  para  abordar,  de
forma  significativa,  os  problemas
centrais da nosa época. Preguntei-
lle pola guerra de Vietnam, xa que
estaba no despacho oval  xunto ao
presidente  Ford  e  Henry  Kissinger
cando se desaloxou a embaixada es-
tadounidense en Saigón. Preguntei-
lle: “Que aprendeu diso?” E respon-
deume: “Hai cousas que saen ben e
outras que non. Esta non saíu ben”.
Pregunteille  polos  informes  sobre
tortura  que  saíron  da  administra-
ción Bush, e dixo que nunca os lera.
Para min,  o  máis  sorprendente da
entrevista non foi a súa falta de sin-
ceridade,  senón  todo  o  contrario.
Que estivese a dicir a verdade, pero
que a verdade fose que era incapaz

de preocuparse por nada.

Quería algunha confesión de Rum-
sfeld,  sobre  as  “certezas  coñeci-
das”, que non chegou a xurdir?
Buscaba  unha chea  de cousas  que
non conseguín. Esas expresións po-
las que é coñecido: “certezas coñe-
cidas”,  “certezas  descoñecidas”,
“incertezas descoñecidas”, etc. Hai
xente que as atopa brillantes, pero
para min son parvadas.
Xurdiron  nunha  rolda  de  prensa
cando  Jim Miklaszewski, o corres-
pondente da NBC no Pentágono, lle
pregunta  que  probas  ten  de  que
Saddam  Hussein  posúe  armas  de
destrución masiva ou de que está a
dárllelas  a  organizacións  terroris-
tas. Rumsfeld non sabía ou non que-
ría  responder  a  pregunta,  así  que
inventou  a  macana  esa  das  cer-
tezas, foi unha forma de evadirse.
O das “incertezas descoñecidas” é
unha escusa para dar renda solta á
imaxinación.  Ou  esa  frase  dun  in-
forme seu ao Presidente que di que
“a ausencia de probas non é proba
da súa ausencia”... Dese xeito pó-
dese xustificar calquera merda, non
hai límites!

Entón  quedou  decepcionado  coa
entrevista?
Esperaba ter sacado algo máis dela.
Síntome algo culpable ao admitilo.
Donald Rumsfeld cooperou, mesmo
veu a Boston, onde eu vivo. Estivo
amable e encantador, deume acce-
so aos informes que escribira estes
anos, e porén ao final fiquei horro-
rizado, por dicilo así.
Fixen The Fog of War  hai dez anos.
Dous  Secretarios  de  Defensa,  dúas
guerras desastrosas: Vietnam, Iraq.
Nas miñas entrevistas con [Robert]
McNamara podía sentir os seus in-
tentos desesperados por entender o
que fixera, por comprendelo todo.
E con Rumsfeld, dez anos despois,
non  vexo  intento  ningún  de  com-
prender nada. El  está  obsesionado
coa linguaxe, cos termos e as defi-
nicións, e coido que nos perdemos
nun mar de palabraría.

Unha das razóns polas que McNa-
mara  recoñeceu  que  se  equivo-

cara  é  porque  había  distancia
abondo  coa  guerra  de  Vietnam.
Por  que  non  esperou  uns  anos
máis para entrevistar a Rumsfeld?
Porque saíra o seu libro, eu o lera,
entereime do dos informes e pensei
que había  unha película niso.  Non
creo  que  haxa  un  momento  axei-
tado  para  nada.  Fas  o  que  podes
cando podes.

Soubo algo máis de Rumsfeld trala
entrevista?
Díxenlle a Rumsfeld que lle iría en-
sinando  a  montaxe  a  medida  que
avanzabamos, e animeino a que fi-
xese comentarios. El non tiña con-
trol  sobre o filme, pero eu estaba
interesado no que tiña que dicir. El
insistiu  moito  en  que  as  políticas
de Bush non eran tan distintas das
de Clinton con respecto a Iraq, algo
co que non estou de acordo. Non lle
gustaba nada toda a  atención que
lle  prestamos  á  tortura  en  Abu
Ghraib,  un  dos  puntos  negros  da
administración Bush. Pero para min
era unha das partes máis importan-
tes da película, e así debería ser.

Cre que lle gustou o filme?
Non o sei. Hai cousas nel que non
lle van gustar, pero non o sei.

Este  documental  é  importante,
tendo en conta o que está a pasar
en Siria agora mesmo. 
Pois  si.  Cando  gañei  o  Oscar  por
The Fog of War estabamos a piques
de  invadir  Iraq,  e  McNamara  non
era quen de condenar a guerra en
público,  aínda que o facía en pri-
vado, mesmo abertamente en Cana-
dá. E Rumsfeld acaba de declararse
en contra da intervención en Siria.
É tan irónico!

Cal é a súa postura sobre Siria?
Como  di  Rumsfeld,  a  guerra  ten
consecuencias  imprevistas.  Cando
vas á guerra, non sabes que vai pa-
sar, non sabes se vas aumentar ou
reducir o sufrimento dos pobos. Eu
non entendo abondo o que está a
pasar, e desgraciadamente a maio-
ría da xente que nos leva ás guerras
tampouco. Vivimos nun mundo es-
traño, e a xente está tola.
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