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sinopse
François Foucault, de corenta anos,  
é profesor de literatura no prestixioso 
instituto de París, Henri IV. Unha serie 
de circunstancias obrígano a deixar 
o seu posto e aceptar unha praza nun 
instituto do extrarradio da cidade, 
nunha zona conflitiva. François teme 
o peor.

filmografía
Welcome to China [curtametraxe], 2013 
Mon dernier rôle [curtametraxe], 2006
Coming-out [curtametraxe], 2004
I Undercover [curtametraxe], 2002

«Entre o alumnado  
e a cámara prodúcese  
un encontro que leva a 
verdade aos temas discutidos: 
disciplina, pedagoxía...» 
TELERAMA
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“O cinema posúe  
un potencial verdadeiro,  
un xeito de integrar  
a cultura, facer  
reflexionar, interpelar” 
Entrevista con Olivier Ayache-Vidal  
Por Félix Lavaux 

Como naceu o filme? Tiña que facer un 
filme en China. Os produtores faláronme 
destoutra idea dun filme sobre un 
profesor dun centro de elite que tiña que 
marchar traballar a un centro das aforas. 
Pareceume unha idea interesante pero 
quería primeiro mergullarme no asunto 
para estar máis preto da realidade. 

E entón mergullácheste durante dous 
anos na vida dun instituto. Non é pouca 
cousa! Efectivamente, pasei dous anos 
nun colexio de Stains e asistín á vida diaria: 
as aulas, as formacións pedagóxicas dos 
novos mestres, as entrevistas cos pais, 
as visitas do inspector, as excursións, os 
consellos de disciplina... Aceptáronme en 
todos! O cal é moi raro para alguén que 
non pertence a este mundo. Estiven como 
simple observador para nutrir o meu 
escenario. Como eu non tiña ningún poder, 
a xente soltaba a lingua a pacer facilmente. 
Tamén medraron as cuestións arredor 
da pedagoxía a medida que ía tendo 
máis lecturas, desde Rousseau a Philippe 
Merieu, pasando por André Antibi e as 

publicacións do «café pedagóxico». Case a 
totalidade do alumnado e do profesorado 
que actúan no filme saíron do instituto de 
Stains onde fixen as localizacións. 

Que aprendiches de pasar dous 
anos metido neste instituto? Que a 
pedagoxía é esencial! Asistín a unha 
mesma aula toda a xornada con diferente 
profesorado. Con certas persoas, 
o alumnado era tranquilo e estaba 
concentrado. E con outras, era unha 
feira. Chegaron a xogar ao fútbol na 
clase. Certo profesorado conseguía que o 
alumnado se interesara, pero outro non. 
Non deixo a pelota no seu tellado, pois 
é un traballo extremadamente difícil. 
Estar dezaoito horas fronte o alumnado 
tratando de captar a súa atención é 
moito. Acompañando a estrea do filme 
estou a facer debates que por sorte non 
duran máis dunha hora, do contrario 
pasaría apuro! O meu filme chega a unha 
conclusión: é un oficio moi satisfactorio 
pero difícil. Sería preciso revisar a 
formación das persoas ensinantes. 

O profesorado ten unha formación 
centrada na materia que ensina. 
Mándanos ao centro en canto sacan a súa 
praza. A maioría non coñeceron o fracaso 
durante a súa propia etapa escolar. Así 
é complicado comprender a situación 
dos mozos e mozas con dificultades. 
Mais non todo é negro. Acórdome de ter 
asistido a formacións con ensinantes máis 
experimentados, que se converteron en 
formadores e ensinaron pedagoxía aos 
colegas máis novos e foilles ben cando 
estiveron fronte o alumnado.

Lamentas a falta de diversidade social 
nos centros. Si, porque a intelixencia é a 
mesma nos barrios ricos que nos barrios 
pobres. É bo recordalo. Simplemente 
non lles damos a mesma educación 
porque non cremos abondo neles, no seu 
potencial. O ambiente e o capital cultural 
xogan tamén un rol importante. 

De onde che vén ese interese polo 
mundo escolar e pola pedagoxía? 
Seguín a escolarización da miña filla. 
Fun a todas as reunións de anpas co 
profesorado, ás excursións... Cando lle 
daba voltas ao filme, o meu fillo estaba 
en cuarto. Gostaba menos da escola que 
a miña filla, e eu trataba de atopar unha 
forma para que lle collese gusto á lectura. 
Era un dos asuntos que quería abordar 
no filme. As cousas da educación son as 
que me apaixoan. Son retos fundamentais 
para a sociedade. 

Por que fixeches unha ficción 
documental en vez dun documental? 
Sempre quixen facer cinema. O cinema 
posúe un potencial verdadeiro, un xeito 
de integrar a cultura, facer reflexionar, 
interpelar. Mesmo a nivel estatal. Sei 
que certas persoas do Ministerio de 
Educación viron o filme, topárono 
realista. Espero que o xefe de Estado e a 
súa muller o vexan. Como profesora con 
experiencia, Briggitte Macron está moi 
interesada nestas problemáticas. 
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Jean-Pierre Léaud
Pauline Etienne

O león  
dorme  

esta  
noite
UN  FILME DE NOBUHIRO SUWA  

co protagonista d’O 400 golpes

«O mellor filme 
do Festival de  

San Sebastián»  
CAIMÁN CUADERNOS DE CINE

«Un conto fantástico  
totalmente inesperado» 
 Jean-François Rauger — LE MONDE

«Jean-Pierre Léaud  
emociona dende  

o primeiro momento» 
Daniel de Partearroyo - CINEMANÍA


