
rm

O estado das cousas
Sesión do 25 de abril de 2018                                                                                         a

O INSULTO

FICHA TÉCNICA

L'insulte. Líbano, Francia, 2017. Cor, 110 min. Xénero: Drama | Dirección:
Ziad Doueiri | Guión: Ziad Doueiri, Joëlle Touma | Produción: R Bouchareb,
J Bréhat, J Gayet, A Sehnaoui, N Turincev  (Ezekiel Films, Scope Pictures) |
Fotografía: Tommaso Fiorilli | Montaxe: Dominique Marcombe | Música: Éric
Neveux |  Intérpretes:  Adel Karam (Toni), Kamel El Basha (Yasser), Camille
Salameh (Wajdi), Rita Hayek (Shirine), Diamand Bou Abboud (Nadine)

PREMIOS
a

Festival de Venecia 2017
Mellor Actor
Seminci de Valladolid 2017
Premio do Público

SINOPSE

Toni,  cristián libanés,  rega as plan-
tas do seu balcón. Un pouco de auga
cae  accidentalmente  na  cabeza  de
Yasser,  palestino  e  capataz  dunha
obra. Entón estala unha pelexa. Ya-
sser,  furioso,  insulta a  Toni.  El,  fe-
rido  o  seu  orgullo,  decide  levar  o
asunto ante a xustiza. Comeza así un
longo proceso no que o conflito to-
mará unha  dimensión  nacional,  en-
frontando a palestinos e cristiáns li-
baneses. 

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Que lle levou a facer unha película
sobre un libanés que lle di a un re-
fuxiado palestino que oxalá borra-
sen do mapa o seu pobo?
O que ve no primeiros cinco minutos
da película está baseado en algo que
me ocorreu hai tres anos en Beirut.
Eu estaba a regar as miñas plantas e
a auga empezou a filtrarse ata caer-
lle ao veciño de abaixo. El insultou-
me, eu decateime de que tiña acen-
to palestino e díxenlle o que un non
debería dicirlle  nunca a un palesti-
no. Quería ferilo o máis posible e dí-
xenlle o peor que podía dicirlle. Lo-
go baixei a ver ao tipo que estaba a
limpar a rúa e díxenlle que o lamen-
taba. Nin sequera podía mirarme aos
ollos; estaba moi, moi doído.

Logo leva a trama da rúa ao xulga-
do.  Por  que  se  decantou  por  un
drama xudicial? 
Pensei que encaixaba na historia. A
idea de facer un drama xudicial veu-
me tomando notas. A miña nai é avo-
gada, ten 80 anos e vai ao seu des-
pacho todos os días. Dous tíos meus
traballan  no  Tribunal  Supremo,  así
que todo ese aparato legal  resúlta-
me moi familiar. Empecei a comprar
DVDs  para  ver  como  facían  outros
para lograr grandes películas como O
veredicto. A película non é sobre un
proceso; o proceso é só un medio pa-

ra ir do punto A ao momento B. Toni
e  Yasser,  dúas  persoas  sinxelas  de
clase media, teñen moita dignidade
e, tamén, unha ferida grave. Duran-
te o xuízo van curándose. Iso é. Po-
dería ser nun tribunal, podería ser
nunha viaxe en caravana, o que fo-
se, porque O insulto vai dun confli-
to interior, non do exterior.

A crise de estado que describe di-
ficilmente podería darse en Euro-
pa, pero en Líbano é distinto. 
En Europa dificilmente, pero Esta-
dos  Unidos  ocorreu  algo  parecido
con Rodney King. Catro policías pe-
garon  a  un  negro,  e  estalaron  as
revoltas.  A  sociedade  libanesa  é
unha polvoreira. Está composta por
grupos  cuxas  respectivas  identida-
des relixiosas e ideolóxicas baséan-
se na demonización do outro. E por
iso algunhas palabras carrexan puro
veleno. Eu podería dicirlle ao meu
veciño  algo  como  “oxalá  violen  á
túa nai”, e non pasaría nada. Pero
se  me cago  na  súa  relixión,  podo
provocar un conflito a gran escala.

Pedir perdón non serve de nada?
O problema é que en Oriente Pró-
ximo  ninguén  pide  desculpas,  non
forma parte da nosa cultura. E con-
vérteo  nun  lugar  moi  conflitivo,
porque  ademais  acolle  modos  de
pensamento  moi  distintos.  Se  te
sentas cear cun grupo de libaneses
o máis probable é que todos acaben
pelexados entre si. É todo demasia-
do complexo. E eu mesmo fun víti-
ma desa complexidade.

En que sentido?
Sempre  pensei  que  en  Líbano  os
musulmáns eran as vítimas, os bos,
e  os  cristiáns  eran  os  perpetrado-
res,  os  malos.  Pero  co  tempo  tes
ocasión de sentar cos teus inimigos,
e dáste conta de que non son trai-
dores, de que tamén loitaron e su-
friron  en  defensa  dos  seus  ideais.
Cando volvín de Estados Unidos en
1998,  para  filmar  o  meu  primeiro
filme  West  Beirut,  a  miña  cabeza
seguía en guerra. Pero logo coñecín
moitos  cristiáns,  incluída  Joëlle
Touma, a nai da miña filla e a miña
co-guionista  habitual.  Aquí  inter-

cambiamos os roles: eu metinme na
pel do avogado que defende ao cris-
tián, e ela na da avogada que defen-
de  ao  palestino.  É  importante  me-
terse na pel do outro. Esta película
tenta demostrar que ninguén ten o
monopolio  do  sufrimento.  Nos  últi-
mos  40  anos  os  palestinos  trataron
de  facerse  con  el.  Pero  é  inxusto
culpar de todo aos israelís.

Sufriu represalias por esas ideas?
A miña familia actualmente non me
entende. Os meus pais loitaron pola
causa palestina;  a miña nai mesmo
usou  armas  de  fogo.  E  perdín  tres
curmáns que morreron loitando pola
OLP na guerra civil libanesa... 

E en setembro pasado foi arrestado
ao entrar en Líbano, non é certo?
Si, en teoría o motivo da miña de-
tención foi rodar en Tel Aviv parte da
miña anterior película,  O atentado,
porque os libaneses temos prohibido
entrar en Israel. Con todo, o motivo
real foron os intentos de certos gru-
pos de presión de sabotar O insulto.
Tiven  que  enfrontarme  a  un  xuízo
militar acusado de alta traizón. Po-
derían caerme 10 anos. Debo confe-
sar que sufrín moito medo. Non po-
día deixar de pensar en que sentiría
a miña filla.

Falando de fillos, que futuro lle au-
gura á rexión?
A guerra civil libanesa acabou abrup-
tamente  en  1990  cando  os  líderes
dos bandos decidiron parchear a si-
tuación, pero non se traballou para
mitigar  os  prexuízos  e  os  resenti-
mentos. E iso é parecido ao que lles
pasou aos españois, que aínda man-
teñen  abertas  as  feridas  da  guerra
civil,  e  os  franquistas  seguen  cam-
pando ás súas anchas. Se non nos re-
conciliamos co noso pasado non po-
deremos construír un futuro.

É O insulto a forma que ten de re-
conciliarse co seu?
O insulto é a historia dun home que
sufriu  unha  inxustiza  e  sente  que
merece ser resarcido. E fun ese ho-
me. Crecín sendo arrestado, maltra-
tado  e  humillado,  e  mantiven  eses
recordos enquistados. Si, supoño que
é hora de deixalos ir.
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