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Crulic - drumul spre dincolo. Romanía/Polonia, 2011. Cor, 73 min. Documental | Dirección e guión: Anca Damian | 
Música:  Piotr Dziubek |  Intérpretes: Vlad Ivanov (Crulic), Jamie Sives (narrador), Sandrine Bonnaire  |  Produción: 
Aparte Film, Magellan Foundation
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a

Claudiu  Crulic,  un  romanés  de  33 
anos,  foi  acusado  e  condenado  in-
xustamente por un roubo que nunca 
cometeu en Polonia. En prisión, Cru-
lic pediu axuda ao consulado roma-
nés, pero non obtivo resposta. Como 
queixa cara á abusiva pena imposta 
en 2007, decidiu facer unha folga de 
fame. Unha protesta que, debido á 
impasibilidade dos  carcerarios,  cus-
toulle a  vida.  O controvertido caso 
foi seguido polos medios e propiciou 
a dimisión do ministro de asuntos ex-
teriores e do cónsul en Polonia.

ENTREVISTA Á DIRECTORA

Por que decidiu filmar a historia de 
Claudiu Crulic?
A súa  historia  fascinoume  desde  o 
principio, pola forma en que morreu, 
sabendo como ía esmorecendo. Can-
do o filme Hunger, que tamén conta 
unha morte por folga de fame, em-
pezou  a  moverse  polo  circuíto  de 
festivais,  quixen  abandonar  o  pro-
xecto, non tiña sentido tratar de no-
vo ese tema. Con todo, non puiden 
deixalo.  Comecei  a  documentarme, 
o que parecía un desafío imposible: 
hostilidades,  reticencias,  informa-
ción de difícil acceso nun idioma es-
tranxeiro...  Pero  durante  todo  ese 
tempo cargaba co deber de facer es-
ta  película,  sentiríame culpable  de 
non tela feito.

En troques dun documental clásico, 
decidiuse por unha película anima-
da, o cal é bastante sorprendente.
Cando empecei co proxecto, tiña en 
mente  un  docudrama  cun  xornalis-
ta/actor, unha especie de alter ego, 
que  comezaría  a  súa  investigación 
para analizar as fendas nunha socie-
dade civilizada do século XXI, pobo-
ada por individuos que aceptaron ser 

testemuñas  pasivas  dunha  morte 
lenta sen facer nada. A medida que 
avanzaba, decateime de que o úni-
co esencial era a historia de Crulic, 
pero el xa non estaba vivo e non ti-
ña imaxes para contar a súa histo-
ria. Foi entón que tiven a idea da 
animación: permitiume recrear este 
baleiro. A animación dáche liberda-
de e aproveiteina ao máximo: como 
podería alguén do alén contar unha 
historia diferente? 

Non  cre  que  a  animación  pode 
desdebuxar a identidade do xéne-
ro documental?
De escribir un libro sobre o cinema 
documental, empezaríao cunha fra-
se:  “O  documental  como  xénero 
non existe en realidade". De feito, o 
que  se  considera  un  documental 
(unha persoa cunha cámara que fil-
ma a vida real ou personaxes reais) 
é algo falso. A presenza da cámara 
cambia a realidade. Todas as esco-
llas do director, coma o ángulo da 
cámara  ou  as  localizacións,  ou  o 
momento en que decide filmar, in-
fluirán e mesmo manipularán a per-
cepción do espectador. Por non fa-
lar do proceso de edición e a adi-
ción de voz en off, que é a manipu-
lación ao máximo. Por que a anima-
ción debería ser menos real? Puxen 
unha  capa  de  animación  sobre  a 
realidade, porque axuda ao espec-
tador a entender a historia con fe-
rramentas visuais que a fan máis vi-
sible. 

A pesar dos feitos tráxicos, o per-
sonaxe de Crulic conta a súa his-
toria con moito humor, para que o 
espectador  non  quede con  ganas 
de  ir  romper  as  xanelas  do  con-
sulado. Cal é a mensaxe do filme?
Creo  na  complexidade:  o  agridoce 
sabe  moito  mellor  que  o  amargo. 
Ademais,  se  a  película se  limitase 
ao drama, a tensión volveríase inso-
portable. Crulic veu da vila de Do-
rohoi, e a ironía é un dos trazos do 
carácter desa rexión moldava. Clau-

diu non podería contar a súa histo-
ria se non tivese esa distancia, esa 
forma de poñer boa cara ante o mal 
tempo. Non creo na ira, non quere-
ría  que  despois  de  ver  o  filme  se 
atacasen  os  consulados  romaneses. 
O que quero é que os funcionarios se 
sintan culpables, recoñezan o suce-
dido. Tamén creo que a película é un 
espectáculo:  quero que  a  xente  se 
divirta, que choren e rían e logo... 
que  sexan  mellores  persoas.  Que 
queiran selo, polo menos.

Como atopou a Vlad Ivanov?
Vlad é de Botoşani, unha vila preto 
de Dorohoi, e ten esa suave dicción 
moldava. É un actor fabuloso. Can-
do lle ouvín ler o guión por primeira 
vez,  souben que Claudiu Crulic  era 
el. Vlad sentía o mesmo.

Tivo  moitas  dificultades  para  ato-
par financiamento. Cre que houbo 
intromisións políticas niso?
Creo que no mundo no que vivimos, 
as decisións son ante todo económi-
cas  e  non  políticas.  Politicamente, 
había razóns de peso para financiar 
a película: un cidadán romanés mo-
rrera en prisión no estranxeiro, e un 
ministro  dimitira  por  iso.  Sentinme 
mal ao ver que non me daban acceso 
aos  fondos  públicos,  pero  decidín 
proseguir co proxecto sabendo que, 
dalgún xeito, sairía adiante. 

Tivo que facer fronte a moitas ba-
rreiras polo feito de ser muller?
Nun mundo dominado polos homes, 
sobre  todo  nun  eido  tan  machista 
coma o cinema en Romanía, sempre 
tiven que facer un esforzo meirande 
e  con  cada  proxecto  era  como  se 
empezase de cero. Pero iso non su-
puxo un obstáculo, eu continuei co 
meu  traballo,  sempre  centrada  en 
sacar adiante as miñas películas.

Non  ten  dúbida  da  inocencia  de 
Claudiu Crulic?
No caso polo que foi arrestado o 10 
de setembro de 2007, estou certa de 
que era inocente.
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