
Peter Weiss, en un món dividit I

Les pel·lícules de Peter Weiss realitzades entre el 1952 i el
1961 posen punt i final a la seva carrera de pintor. El caràcter
experimental d’aquests estudis i documentals curts està
marcat, sobretot, per activitats com el dibuix surrealista i
una literatura no menys innovadora i revolucionària. Una
extraordinària entrevista amb Peter Weiss feta per Harun
Farocki l’any 1979 obre aquest programa.

Zur Ansicht: Peter Weiss, Harun Farocki. Alemanya, 1979.
44 min, vídeo
Studie II: Hallucinationier (Hallucinations), Peter Weiss.
Suècia, 1952. 6 min, 16 mm
Studie IV: Frigörelse (Liberation), Peter Weiss. Suècia, 1955.
10 min, 16 mm
Ansikten i skugga (Faces in the shadow), Peter Weiss. Suècia,
1956. 14 min, 16 mm
Enligt lag (On Behalf of the Law), Peter Weiss. Suècia, 1957.
19 min, 16 mm
Vad ska vi göra un då? (What shall we do now?), Peter
Weiss. Suècia, 1958. 20 min, vídeo
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Peter Weiss,
 en un món dividit I

Studie IV: Frigörelse (Liberation), Peter Weiss.



Sobre el llibre “ La  estética de la resistencia” ( Peter Weiss,
1975-1979)

Peter Weiss: Hi ha una frase famosa de Brecht: "Si es perd
el sentit de la lectura es perd la vida".
 I era molt important mostrar  a quin cercle vivia. Vivia entre
llibres. Era un escriptor. Al llibre veiem crear a Brecht reunit
amb molta gent i hi ha una divisió del treball i una
especialitat, com un petit institut científicoartistic.

Harun Farocki: Però vostè treballa sol. S'imagina aquesta
manera col·lectiva de crear, una mica institucionalitzada?
Ho hauria d'haver fet vostè?

P. W.: Està relacionat amb altres trets del caràcter. Brecht
va tenir majors oportunitats de col·laborar amb un cercle de
gent.

A mi no m'ha passat això i molt poques vegades he treballat
així. Potser té relació amb la meva formació de pintor.
Pintant normalment estàs sol [...] treballant amb les eines
a la mà.
Com a escriptor m'ha passat igual. Durant la investigació
i l'estudi es feia més suportable quan tenia amb qui
col·laborar. Però és conseqüència de l'exili. A l'exili hom
també està sol i sobre tot com a absolut principiant no vaig
tenir cap oportunitat de reunir-me amb altres autors i
artistes.Això va ser molt més tard.
És una característica personal, és clar, però jo en qüestions
de feina funciono millor sol.
En el cas del teatre és totalment diferent. El teatre és una
institució en la que es treballa de manera col·lectiva. Per
escriure una novel·la s'agafa un model al que s'afegeixen
petits detalls que jo puc afegir millor si els trec de les pròpies
experiències i dels materials recollits.
 [...]

(El llibre) no és un treball continu, d'una tirada, sinó que
és una complicada composició que torna a començar mirant
enrere constantment. Es podria anomenar cultura del
moviment obrer. És a dir, una mostra de la vida del
moviment obrer: estudi, reflexió, observació del món,
l'intent d'arribar a tot el món. De tot això avui en queda poc
a Europa i considero que precisament per això, quan s'escriu
sobre una cultura que ja no existeix, que no és present, hom
vol reconstruir exactament els escenaris, la geografia i la
topografia.

Com a les cultures oprimides des del punt de vista ètnic,
en el cas dels investigadors del català o de la cultura occitana
ja desapareguda, que ja no és perceptible, valoren, quan la
volen reconstruir, el fet de que ja no hi sigui, que és el que
volen fer ressaltar. Durant els meus anys com a director de
documentals he reunit molta experiència, i ara es tracta
d'això, de descriure l'entorn amb precisió, i mitjançant
aquesta precisió en el que envolta els esdeveniments aquests

es concreten per si mateixos i per això és una continuïtat la
que es dóna en mi mateix. Ja des que era pintor, director de
cine i després com a dramaturg, em caracteritza la cerca
constant d'una plàstica, d'un marc visual comprovable a tots
els detalls que està als esdeveniments, que els hi confereix
un pes específic. És importat descriure com es tracten els
personatges, però també ho és a quin entorn s'hi troben i, en
un cercle més ampli, a quin país, a quina societat, sota quines
circumstàncies històriques. Totes aquestes són qüestions
que s'havien de resoldre a les diferents parts del llibre. Tot
havia de tenir cap i peus i això s'aconsegueix amb tècnica.
Per a mi escriure no és plasmar el fruit de la imaginació, sinó
una descripció d'esdeveniments passats o que han pogut
passar arrelats a un moment concret.
I en aquest moment concret en que es narren també es
connecten  al transcurs dels esdeveniments, el resultat dels
quals es pot observar avui.

Extracte de l'entrevista a Peter Weiss d'Harun Farocki,
recollida a "Zur Ansicht: Peter Weiss, 1975-1979)
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