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Viaxe a ningures

Tras catro filmes para a televisión, no ano 2000 Christian Pet-
zold estableceu coa súa ópera prima para a gran pantalla (Die 
innere Sicherheit) as bases do que veremos ao longo da mei-
rande parte da súa filmografía: a análise da perda de valores, re-
ferentes e asas, consecuencia do liberalismo económico e mais 
da posmodernidade, aplicada a uns suxeitos illados, perdidos, 
que non atopan o seu lugar.
No caso dos protagonistas de Die innere Sicherheit, o herme-
tismo é ata certo punto voluntario: partindo do punto de vista 
constante de Jeanne, unha adolescente en plena crise de iden-
tidade, imos asistir á clandestinidade na que viven ela e os seus 
pais, unha parella de antigos terroristas da RAF que levan anos 
fuxindo da xustiza.
Petzold inauguraba así a súa triloxía Gespenster ('pantasmas'). 
Os seus espectros son persoas reais, que non se adaptan ás 
esixencias da sociedade contemporánea e que queren desapa-
recer, facerse invisibles. Deambulan, non se relacionan máis ca 
con eles mesmos e só se aparecen para nos lembrar os nosos 
medos. O máis importante de todos: a soidade. Pero esta situa-
ción tornarase insostible cando Jeanne comece a manifestar 
un desexo de estabilidade, de se abrir á xente, de evidenciar a 
súa presenza.
A arela da moza contrasta de xeito dramático coa única vida 
que coñece: a de sentirse vixiada e perseguida. Literalmente, 
o título do filme traduciríase coma 'a seguridade interior'1, algo 
que Jeanne e mailos seus proxenitores procuran constante-
mente. Non obstante, o medo aos outros, a eles mesmos e ao 
pasado non os abandona nunca, deixándoos nun limbo, nun 
purgatorio conformado por aqueles espazos de tránsito aos 
que o antropólogo Marc Augé denominou non-lugares. 

Artigo de Sofía Pérez Delgado para o Especial núm. 8 («Inéditos. Talentos del Siglo XXI») de Caimán. Cuadernos 
de cine. Traducido por Cineclube Pontevedra.

Neste senso, terá un papel fundamental un espazo de abstrac-
ción coma pode ser o coche (achámonos ante a versión máis 
minimalista da road movie), así coma as estradas, símbolo dun 
desprazamento permanente a ningún sitio en concreto. Pet-
zold establece un distanciamento preciso cuns caracteres non 
accesibles para enfrontar unha conclusión aberta (coma todas 
as do realizador) na que, máis ca finalizar a historia, ofrece un 
número de futuras posibilidades tan infinito coma indefinido.

Dirección: Christian Petzold  / Guión: Christian Petzold e Harun Farocki  / Fotografía: Hans Fromm    
Montaxe: Bettina Böhler  /  Intérpretes: Julia Hummer, Barbara Auer, Richy Müller, Bilge Bingül

Die innere Sicherheit (2000, 106’, V.O.S.E.)

1   Nota da tradutora: 'Seguridade Interior' é tamén o termo que utilizou Alemaña na súa loita antiterrorista, termo 
acuñado tamén polos gobernos militares de América do Sur e pola Italia que enfrontou as Brigadas Vermellas. 
Nos países de fala anglosaxona o título traduciuse coma The State I Am In ('O estado no que estou').


