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sinopse
Unha cantante é traizoada e enviada  
a un campo de concentración.  
Ao finalizar o seu calvario, volve coa 
cara totalmente desfigurada e pide  
a un eminente cirurxián que lla 
reconstrúa para que sexa o máis 
parecida a como era antes. Recuperada 
da operación empeza a buscar ao seu 
marido, un pianista. Pero o reencontro 
non é o que ela esperaba.

«El examen más 
descarnado de la culpa 
en la Alemania postnazi 
que ha dado el cine 
reciente. (...)  
Tan profundamente  
bella como incómoda.  
Tan demoledora como 
tierna. Lúcida y brutal»
Luis Martínez, El Mundo
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Neil Young entrevista 
Christian Petzold

As mulleres son axentes de cambio 
no filme. Está o guiar o carro de 
Lene, os traxectos de Nelly, os seus 
movementos. Os homes déixanse 
máis ben levar: Johnny, o seu home, 
ten unha idea e vai atrás dela. Lene e 
Nelly son quenes de mirar derredor 
delas, pero el ten un campo de visión 
restrinxido. Nin sequera recoñece 
a súa propia muller. Tés algunha 
simpatía especial por ese pobre home 
ou el está por riba de todo isto? 
Nos ensaios viamos Detour [filme 
de Edgar G. Ulmer de 1945], que vai 
dun home que sempre está sempre a 
reclamar a súa inocencia, o pouco que 
ten que ver el co que acontece, cando 
de feito todo o que pasou pasoulle a el. 
Díxenlle a Ronald Zehrfeld, «Este é o teu 
personaxe, só pensa nel todo o tempo, 
coma se estivese nun túnel». En alemán 
temos Scheuklappen [intermitentes], 
unha palabra fantástica. E é así, el 
atravesa esta historia toda sen reparar en 
que esta muller está namorada del. Pensa 
que é un diálogo cando é realmente un 
monólogo con si propio.

Facías tamén referencias a Detour no 
teu segundo filme para a televisión, 
Cuba Libre [1996]. Si, estes films noir 
interésanme moito. Hai un ensaio xenial 
dunha das mellores teóricas alemás, 
Frieda Grafe, Licht aus Berlin [luz de 
berlín]. Vai sobre toda a xente que tivo 
que abandonar Alemaña ou Austria nos 
anos 30 por seren xudeus, comunistas ou 
homosexuais, e que foron a Hollywood 
e crearon a súa propia luz. É a luz dos 
filmes de Siodmak, de Billy Wilder, e é 
unha luz alemá. Chámaronlle film noir 
a este xénero e toda a xente vive de 
noite. Nina dicíame que Nelly só vivía 
de noite, coma un vampiro: «Vou pola 
noite na procura do meu home, saio de 
noite nos meus soños, estou fóra da terra 
dos mortos, pero a terra dos mortos 
arrodeáme; é unha terra sombriza». Este 
é o territorio do film noir e queriamos 
traer de volta a luz de Hollywood para o 
noso filme.

Porque, como sabes ben, todos 
estes refuxiados e migrantes alemáns 
e austríacos, como Fritz Lang, Wilder, 
Siodmak, volveron logo do 45 e tiñan esa 

ilusión de retomar as vidas que deixaran; 
son un pouco coma Nelly. Pensaban que 
terían maneira de volver a 1933, cando 
podían traballar nos seus filmes, querían 
devolverlle os filmes a Alemaña. E 
foron un fracaso económico estrondoso. 
Ninguén ía ver os filmes e tiveron que 
voltar a Hollywood. Otto Preminger 
marchou logo a Inglaterra facer Bunny 
Lake Is Missing [1965]... Interesábanos 
todo isto mentres preparabamos o filme e 
os ensaios, dar con cadros daquela época 
e non só «o tema» ou a literatura.
(...)
Interésame o Pigmalión: un home crea 
unha muller —en situacións traumáticas 
recoñeces, repites e borras, sabémolo 
por Sigmund Freud. Ante un trauma, 
durante a análise tés que recoñecer o 
trauma, tés que refacelo para sentilo de 
novo e é despois disto cando o podes 
borrar. É o traballo de Johnny. Quere 
recoñecela, repetir, para probar, e logo 
quere o diñeiro e botar fóra do seu corpo 
o sentimento amoroso. E ela xoga con 
el a ese xogo porque tamén quere ser 
recoñecida, repetir o seu amor. Pero non 
para borralo senón para vivir nel.

A túa colaboración con Nina Hoss ao 
longo dos anos foi moi polémica, mais 
polo menos tan importante como o 
teu traballo en moitos dos teus filmes 
co teu antigo profesor na escola de 
cinema Harun Farocki, quen faleceu 
hai ben pouco. Chegou el a ver o 
filme? Non. Quedaramos para velo a 
mediados de agosto. Xusto antes Harun 
estaba de vacacións co seu neto nunha 
das localización do filme, a unha hora 
de Berlín. Meteuse na auga na piscina e 
ao saír tivo o ataque ao corazón, así que 
non o puido ver. Levabamos falando 
deste filme polo menos 15 anos. A súa 
nai sempre lle dicía: «Harun, Christian 
fai filmes de verdade, non documentais 
coma ti». Sempre lle estaba tomando 
o pelo con isto. Coma se eu escribira 
novelas e el ensaios.

Tirado de «The past is not myself»,  
Sight&Sound vol. 25 issue 6, June 2015.  
Tradución do inglés orixinal  
de Ramiro Ledo Cordeiro.
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Un cinema,  
unha libraría 
e un laboratorio  
de gráfica e vídeo

materiais

na libraría numax
Desconfiar de las imágenes, Harun Farocki
Sobre Harun Farocki,  
Diego Fernández, Ed. metales pesados.
Dokumentarisch Arbeiten 2, Grabe/Mikesch/
Farocki/Koepp, Edition Filmmuseum -dvd-
How to Live in the German Federal Republic, 
Harun Farocki [dvd]
Still Life, Harun Farocki [dvd]
The Interview, Harun Farocki [dvd]
Klassenverhältnisse, Huillet&Straub,  
Harun Farocki [dvd]
Detour, Edgar G, Ulmer [dvd]
Barbara, Christian Petzold [dvd]
Vertigo, Alfred Hitchcock [dvd/blu-ray]


