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CINECLUBE: ABRIL

Martes 2 48 (Susana de Sousa Dias, 2009, VOSE)
Martes 9 CORRESPONDÊNCIAS (Rita Azevedo Gomes, 2016, VOSG)

CICLO KENJI MIZOGUCHI EN COLABORACIÓN CO CGAI (VOSE)
    MARZO  Mércores 27 OS AMANTES CURCIFICADOS (1954)

ABRIL     Mércores 3 O INTENDENTE SANSHO (1954)
               Mércores 10 A RÚA DA VERGONZA (1956)   

     
FILME EN COLABORACIÓN CO SALÓN DO LIBRO

Venres 5 de abril ás 21:00 h MULLERES DA RAIA (Diana Goçalves, 2009, VO)
[Sesión de balde, coa presenza da directora]

EN TRÁNSITO
Título orixinal Transit Dirección e guión Christian Petzold, sobre a novela de 
Anna Seghers Ano 2018 Idioma orixinal Alemán, francés Duración 101 min. 
Fotografía Hans Fromm Montaxe Bettina Böhler Dirección de arte Gilles 
Graziano Vestiario Katharina Ost Música Stefan Will Son Andreas Mücke-Niesytka 
Reparto Franz Rogowski, Paula Beer, Godehard Giese, Lilien Batman, Maryam 
Zaree, Barbara Auer, Matthias Brandt, Sebastian Hülk Distribución Golem
Sinopse Segunda Guerra Mundial. En Marsella, persoas refuxiadas de toda Europa 
embarcan rumbo a América fuxindo da ocupación nazi. Entre elas, o mozo alemán 
Georg suplanta a identidade dun escritor morto para utilizar o seu visado, que lle 
garante refuxio en México. En Marsella namora de Marie, unha moza que busca 
desesperadamente o home que ama, sen o que non está disposta a marchar…
Festivais e galardóns Sección Oficial na Berlinale 2018 e no Bafici 2018, Mellor
Filme en Nuremberg 2018
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UNHA ENTREVISTA CON CHRISTIAN PETZOLD

Por que trasladar a historia da novela de Anna Seghers á Marsella actual? Xa 
escribira un filme histórico con Harun Farocki, Phoenix, para o que reconstruímos 
a época, a situación, os sentimentos. Harun e mais eu escribimos un primeiro tra-
tamento de En tránsito, con base no concepto dun filme de época que transcorría 
en Marsella en 1940. Logo de morrer Harun volvín ao proxecto. Parecíame que 
o guión escribíase só, mais non espertaba en min paixón ningunha. Entendín que 
non me apetecía facer un filme de época. Non quería reconstruír o pasado. Hai 
persoas refuxiadas en todo o mundo, non quería aproveitarme da zona segura 
que representan os filmes históricos. Contoume un arquitecto que na República 
Democrática Alemá a arquitectura era alucinante. Non se destruíran os edificios 
antigos, simplemente construíronse edificios modernos ao seu carón. As épocas 
non están agachadas unhas debaixo das outras; están unhas ao carón das outras. 
Houbo un debate en Múnic sobre os Stolpersteine, as lastras revestidas de cobre 
que lembran os habitantes xudeus que foron deportados aos campos de exter-
minio. Coido que estas son as grandes obras de arte da era moderna, as que nos 
permiten ser testemuñas do pasado mentres cruzamos o presente.

Foi difícil describir dous mundos tan distintos: a Marsella de 1940 e a actual? 
Antes de sentar a escribir o guión, tratei de imaxinar como describir as persoas 
refuxiadas na Marsella actual sen facer o menor comentario ao respecto. Non re-
sultou difícil. Non me chocou imaxinar alguén vestido con traxe e bolso mariñei-
ro ao ombro á procura dun hotel preto do porto e dicindo: «Teño que saír de aquí 
como sexa, os fascistas van chegar en tres días». Non me pareceu desconcertante, 
aínda que o sexa. Entendín decontado os movementos de refuxiados, os medos, 
os traumas e a historia de toda a xente que chegou a Marsella. Sorprendeume 
mesmo non sentir a necesidade de explicalo.

Sempre soubo que quería rodar en Marsella? Coido que todas as persoas que 
participamos no filme temos o deber de conectar coa cidade en que se basea a 
historia. O mundo non nos pertence porque si, debemos atopar un xeito de co-
nectar con el. E o mundo de Marsella é moi complexo. É un porto polo que pasan 
millóns de turistas, pero ninguén os ve. O mosaico da cidade é moi rico. Hos-
pedámonos nun hotel do barrio de Le Panier, onde rodamos algunhas escenas. 
Os alemáns voaron case toda a zona porque era unha forte bolsa de resistencia. 
Reconstruíuse nos cincuenta, mais aínda se ve o que era Le Panier antes. Durante 
o tempo de ensaios, visitamos a miúdo os decorados onde iamos rodar para fami-
liarizármonos con eles antes de os iluminar cos focos. Un lugar onde o presente e 
o pasado van da man ata tal punto só pode enriquecer un filme en que se super-

poñen dúas épocas. Scorsese dixo unha vez que non lle gustaba nada cortar rúas 
e crear mundos cunha coreografía de figurantes. Nunca hai máis de tres extras no 
cadro, filmabamos a xente que estaba na rúa.

En que se baseou para a fotografía, o vestiario e mais os decorados? As zonas 
de tránsito son sempre críticas, hai que procurar un equilibrio. Queriamos que 
fose actual, mais sen modernizar demasiado as personaxes. A idea non era crear 
pantasmas dun pasado afastado aboiando en Marsella, debían ser pantasmas moi 
actuais. Katharina Ost, a deseñadora de vestiario, dixo desde o primeiro momento 
que a roupa non debía ser nin retro nin moderna, senón clásica. As orixes sociais 
descóbrense no xeito de levar a roupa. Fixemos o mesmo co deseño de produción. 
Apenas tocamos nada nos pequenos hoteis onde rodamos en Marsella. Algunha 
vez tivemos que pintar unha parede, mais unicamente por consideracións esté-
ticas. Non fixemos absolutamente ningún cambio no piso de Driss. Entramos e 
todos pensamos: «Xa está, aquí podemos rodar». Mais non todo foi tan doado. O 
café Mont Ventoux, o auténtico, segue existindo, mais agora é un McDonald’s. 
Non nos servía de nada. Pero un pouco máis aló segue habendo restaurantes que 
semella que non mudaron en todos estes anos: manteis a cadros, pizzas, rosados...

Falando de En tránsito usou o termo Geschichtsstille, que poderiamos tradu-
cir coma ‘historia inmóbil’. Durante a preprodución lin Geheimnis und Gewalt 
(Misterio e violencia), de Georg K. Glaser, outro libro que nos apaixonaba a Harun 
e a min e que foi de suma importancia para o guión. Glaser tamén fuxiu da Ale-
maña nazi despois de escapar dun campo de prisioneiros preto de Görlitz. Igual 
ca Anna Seghers, era comunista, pero non intelectual. Cando escribiu Geheimnis 
und Gewalt xa perdera o seu segundo fogar: o Partido Comunista. Descubrín o 
termo Geschichtsstille nese libro e fascinoume. Unha vez que a Geschichtsstille ter-
mina, consegue a nacionalidade francesa e constrúe unha nova vida. Mais Anna 
Seghers permanece na soidade. Abonda con ler o que escribiu durante a súa es-
tancia en México para entender que tratou de inscribirse na súa narrativa, mais 
non tivo cabida nela. Na novela En tránsito, o manuscrito que deixa o novelista 
Weidel é en realidade o texto que escribe Anna Seghers e que podería ser achado 
nun cuarto de hotel. Este texto é, ao tempo, o texto do narrador e representa o in-
tento de superar a desesperación e comezar de novo logo de que remate a Geschi-
chtstille. Georg le o manuscrito e di: «Entón entendín toda a historia, entendinme 
a min mesmo e as imperfeccións desa xente. En ningún momento se quixo facer 
burla da falta de educación, senón que esa falta de educación e esa indefensión 
convertíanse en algo totalmente humano».

Entrevista publicada en golem.es. Tradución ao galego. Cineclube Pontevedra.


