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Une histoire de fou. Francia, 2015. Cor, 134 min. Xénero: Drama |  Direc-
ción: Robert Guédiguian | Guión:  Robert Guédiguian, Gilles Taurand | Pro-
dución:  Marc  Bordure,  Robert  Guédiguian (Agat  Films,  Cie)  |  Fotografía:
Pierre Milon | Montaxe: Bernard Sasia | Música:  Alexandre Desplat | Intér-
pretes: Simon Abkarian (Hovannes), Ariane Ascaride (Anouch), Syrus Shahidi
(Aram), Grégoire Leprince-Ringuet (Gilles), Razane Jammal (Anahit)

SINOPSE

París, 1981. O mozo Aram, un marse-
llés de orixe armenia, fai explotar o
coche do embaixador de Turquía en
Francia.  Gilles  Tessier,  un  ciclista
que pasaba por aí nese momento, é
ferido  de  gravidade.  Aram  foxe  e
únese ao Exército de Liberación de
Armenia en Beirut. Anouch, a nai de
Aram, visita a Gilles no hospital para
pedirlle perdón e el esixe coñecer ao
seu verdugo. Aram, en contra da opi-
nión dos seus compañeiros, decide ir
coñecer á súa vítima.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

O filme baseouse no libro dun xor-
nalista español. Como o descubriu?
Coñecín a José Antonio Gurriarán nu-
nha Feira do Libro sobre Armenia. Aí
o vin, coas súas muletas, contando a
súa historia: fora vítima dun atenta-
do en Madrid, e viaxou a Beirut para
coñecer  aos  responsables.  Quería
conmemorar o centenario do xenoci-
dio, e pareceume interesante adop-
tar  o  punto de vista  dunha vítima,
que non sabe nada do tema e tenta
comprender.

Pero trasladou a historia a Francia.
Quería contar como o trauma do xe-
nocidio  foi  pasando de xeración en
xeración. Así metín ao personaxe da
nai,  que acaba adoptando á vítima
do seu fillo  dunha forma un pouco
metafórica. 

Explora temas relacionados coa súa
orixe e a súa historia persoal. Con
todo, chega bastante tarde na súa
filmografía, por que?
Durante moito  tempo,  como comu-
nista  e  internacionalista,  as  cues-
tións  de  identidade  eran  secunda-
rias. Pero na década dos 90 o tema
da identidade volveuse moi relevan-
te, e de súpeto foi de gran importan-
cia encaralo sen dilacións. E iso mes-
mo fixen, empezando coa miña pro-
pia identidade. En certo xeito, estou
á  disposición  de  todos  os  armenios
do  mundo,  pois  apelídome  Guédi-
guian e, gústeme ou non, son o em-
baixador  da  súa  causa.  Con  esta
película, cumpro coa miña responsa-
bilidade. 

Escolleu explorar o tema a través
da ficción. Un documental non se-
ría máis axeitado?
Xa se fixo un bo feixe de documen-
tais en francés, e sobre todo en ale-
mán, xa que gran parte dos docu-
mentos están en Alemaña, que foi
un aliado do Imperio Otomán. De-
cidín usar a ficción porque o docu-
mental non é un formato co que me
sinta cómodo.  Pero o  máis  impor-
tante é que a ficción permite uni-
versalizar as ideas e o seu impacto.
O efecto dunha boa ficción é un mi-
llón de veces  máis  forte.  O docu-
mental  é  máis  preciso  histórica  e
teoricamente, pero coa ficción pó-
dense  crear  personaxes  que  o  es-
pectador xamais esquecerá.

A súa película reaviva o debate so-
bre a loita armada, pero non verá
cada  país  segundo  as  súas  expe-
riencias unha historia distinta?
O debate sobre a loita armada sem-
pre  está  latente  e  son  consciente
de que non ocorre só nun sitio. Iso
pasa en España con ETA, en Italia
coas Brigadas Vermellas, en Alema-
ña, en Irlanda coa IRA...

Cando fai falta a loita armada?
Cando non queda outro remedio nin
hai  ningún outro  medio.  Só  cando
ao final da corda, a opresión é tal
que non hai outra forma de expre-
sarse. Cando cómpre, cómpre. Inte-
résame máis a loita armada porque
expón máis cousas que a loita de-
mocrática. Na primeira entra dunha
forma máis directa o debate sobre
a ética, pois somos moi conscientes
de como a ética afecta á loita de-
mocrática, cos abusos de poder e a
corrupción.  Pero  na  loita  armada
trátase da vida e a morte.

Violencia chama a violencia? A fin
xustifica os medios?  
Non creo que a Historia poida avan-
zar sen violencia, é inevitable. Tur-
quía é a culpable; non recoñeceu o
xenocidio. Tamén os fascistas  e os
negacionistas. E creo que hai un re-
medio.  Son  os  vencedores  os  que
deben  pedir  perdón,  recoñecer  o
que  fixeron  e  ofrecer  compensa-
cións.  Se Turquía fose  un país  de-
mocrático...

O filme tamén reflexiona sobre co-
mo a identidade mal entendida le-
va aos fundamentalismos.
Canto máis certo esteas da túa iden-
tidade, máis capaz es de coñecer as
dos demais. Pero a identidade é algo
que se constrúe, non ten só que ver
coa xeografía, as etnias ou o idioma.
Para min non é de onde un vén, se-
nón de onde forma parte. 

Os decorados naturais son moi im-
portantes. Achegan moita veracida-
de á película.
Rodei en Marsella, Armenia e Beirut.
Creo que é importante rodar en de-
corados  auténticos.  A imaxe  non  é
igual. Rodamos en Beirut, e os acto-
res son libaneses.  Non me expuxen
unha reconstitución. Non só me inte-
resaba o lugar, senón tamén os idio-
mas, a luz, a morfoloxía da cidade.
Nun caso como este, é fácil caer na
trampa e rodar  os decorados antes
que a narración porque entran moi-
tas  ganas  de  filmalo  todo.  Pero
aguanteime. Hai que estar vixiante e
aterse a un só principio: o relato de-
be permanecer en primeiro termo.

Está de moda o cinema político?
Sempre  fun  un  cineasta  político,
nunca  subxectivo,  a  pesar  de  que,
hoxe en día, se tratas de transmitir
unha mensaxe parece que xa non é
arte. Pero penso xusto o contrario:
todos os artistas que me conmoveron
trataban de transmitir algo, ninguén
lembra aos que só seguían a moda. E
aquí o único que digo é que tratar
de relacionar os efectos coas causas
é máis interesante que condenar ou
escoitar aos que só condenan.

Que espera que o público conserve
da película? 
Que se emocione. 'Emoción', etimo-
loxicamente significa “pór en move-
mento”.  Gustaríame  que  grazas  á
emoción,  os  espectadores  entende-
sen mellor esta historia e, pero iso
xa é o colmo da ambición, que en-
tendesen mellor a Historia. No fondo
é moi  sinxelo.  Querería  que os  es-
pectadores, ao acabar a proxección,
estivesen máis emocionados e fosen
máis  intelixentes  que  ao  entrar  no
cinema. Pero ese é o desexo de cal-
quera cineasta, non si?
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