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STEFAN ZWEIG: ADIÓS A EUROPA

SINOPSI
Durant el nazisme, l'escriptor austríac Stefan Zweig es va veure obligat a refugiar-se a Paris,

a Londres i després a l’Amèrica Llatina, on sempre era ben rebut. Malgrat ser una víctima

del règim totalitari alemany, no el va condemnar mai públicament.

FITXA TÈCNICA
Directora: Maria Schrader

Guió: Maria Schrader,

Jan Schomburg

Música: Tobias Wagner

Fotografia: Wolfgang 

Thaler

Durada: 106 min

Pais: Alemanya

Qualificació: + 7 anys

Idioma: Versió original 

(alemany) subtitulada al 

castellà)

Stefan Zweig
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Friderike Zweig
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Lotte Zweig
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Ernst Feder
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Emil Ludwig
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HÜBNER 

FITXA ARTÍSTICA:

La crítica diu:

«Maria Schrader no ha volgut fer un biopic exultant, ni manipular els espectadors subratllant

les emocions, ni centrar-se en el costat heroic d'aquest home, ni utilitzar música per provoca

la llàgrima fàcil. Amb honestedat i realisme, intenta no forçar el costat sentimental i retratar,

sense èmfasi ni intensitat, els personatges i la desesperada situació que malviuen». Carlos

Boyero

http://cultura.elpais.com/cultura/2017/04/20/actualidad/1492712046_085307.html

«Recupera la utopia de l'escriptor d'un continent sense fronteres i, al mateix temps, l'horror 

davant de la barbàrie que arrasa el món. És una crònica intel·lectual i emocional que revela 

la gran actualitat del pensament de Zweig». Begoña Piña

http://www.publico.es/culturas/entrevista-maria-schrader-deberiamos-haber.html

La directora ha dit:

«La idea d'una Europa sense fronteres el va obsessionar durant tota la vida. Zweig odiava els

nacionalismes. Va voler construir una biblioteca europea i va dedicar bona part de la seva

literatura a retratar personalitats de la història del continent. Sens dubte, és un dels ideòlegs

de la Unió Europea. En el fons, la meva pel·lícula és una història d'amor tràgica, la relació

condemnada entre Stefan Zweig i Europa».

http://www.elperiodico.com/es/noticias/ocio-y-cultura/entrevista-maria-schradeer-stefan-

zweig-adios-a-europa-5988546

http://cultura.elpais.com/cultura/2017/04/20/actualidad/1492712046_085307.html
http://www.publico.es/culturas/entrevista-maria-schrader-deberiamos-haber.html
http://www.elperiodico.com/es/noticias/ocio-y-cultura/entrevista-maria-schradeer-stefan-zweig-adios-a-europa-5988546


Maria Schrader

Va néixer a Hannover el 1965. És actriu, guionista i

directora. La primera pel·lícula que va dirigir és

Liebesleben (2007), basada en la novel·la de

Zeruya Shalev del mateix títol. Com a actriu, va

començar a la Staatsschauspiel de Hannover y

després va seguir a la Max Reinhardt Seminar de

Viena. Ha treballat amb directors com Daniel Levy,

Nora Tschirner, Margarethe von Trotta, Doris Dörrie i

Peter Greenaway. També ha participat en la sèrie

Deutschland 83 (la primera sèrie alemanya que

s'ha passat en una televisió nord-americana). El

1999 va rebre l'Ós de Plata per la millor actriu a

Aimée & Jaguar.

ENTREVISTA AMB LA DIRECTORA

Per què va decidir fer una pel·lícula sobre Stefan Zweig? Creu que és un dels intel·lectuals del

segle passat amb més vigència avui?

Quan vaig començar a llegir sobre Stefan Zweig, em vaig adonar que jo mai havia pensat en

les persones que van haver de fugir d'Europa i que encara estan amagades per tot el món.

Llegint l'autobiografia que va escriure en els seus últims anys, al voltant del 2007, vaig

començar a pensar que era molt interessant tota aquesta generació per moltes coses. Per

exemple, em preguntava com reacciones davant d'un món que s'està tornant més i més

radical, com reacciones si ets un personatge públic, com reacciones si ets un intel·lectual.

Ell va mantenir sempre el somni d'una Europa unida. ¿En això va ser un visionari?

La seva llar era un estat intel·lectual, un estat mental. Stefan Zweig era evidentment un

internacionalista. I, sí, és considerat com una de les ments precursores de la Unió Europea. Ell

creia en una Europa on la gent viuria sense fronteres nacionals, on hi hauria un intercanvi

cultural, de llengües i tradicions. L'any 2011 tot això eren qüestions molt interessants; el

mateix que fer-se preguntes sobre què significa haver de fugir i abandonar el teu país, la

teva casa.

La pel·lícula té una mirada de l'Europa del segle XXI.

Quan vam acabar el rodatge, el 2015, estaven arribant milers de persones a Europa. Tot el

pensament de Zweig sonava tan actual al nostre temps, en el nostre món! Semblava que

aquesta pel·lícula històrica sobre Stefan Zweig fos en realitat una pel·lícula sobre els nostres

dies, eren tantes les coincidències! Això va ser una mena de xoc. Pensava en els refugiats i

tot em recordava a la conversa que té Zweig a Nova York, a la cuina, amb Friderike Maria

Zweig, la seva primera dona, i en la qual ella li diu que ell no té ni idea del que va sentir en

estar amb 2000 persones al port de Marsella esperant per pujar a un vaixell i salvar-se. Han

passat 75 anys des que Europa visqués tot aquest horror i la gent intentés fugir de qualsevol

manera. Hauríem d'adonar-nos de la gran sort que tenim de viure en el costat bo de la

Mediterrània. Hauríem d'haver après alguna cosa abans de viure ara aquesta bogeria.

Els EUA de Trump, els refugiats sirians, els camps per a refugiats a Hongria... ¿Fins on podrem

suportar tot el dolor de tantes persones?

No ho sé. Però, encara que crec que no podem comparar la situació d'ara amb la de

llavors, sí que penso que la raó de viure de les persones que decideixen avui convertir-se en

refugiats és molt semblant a la d'aquella època. Si pensem en el nostre passat cultural,

potser és més fàcil identificar-se amb ells, potser ajudi imaginar que aquesta gent que

abandona les seves cases, encara que ens resultin més estranys que llavors perquè tenen

cultures, tradicions i religions diferents, senten la mateixa por que van sentir els europeus

llavors.

Zweig parlava d'una Europa unida quan aquesta

s'estava enfonsant. Estem avui en una situació

semblant?

Crec que estem en una situació molt diferent, perquè

tenim una Europa unida. Tot el que era una utopia en

el pensament de Stefan Zweig s'ha convertit en

realitat. Però és veritat que ara sembla que estem

donant-nos per vençuts una altra vegada i és

esfereïdor, sobretot si pensem en tot el que hem

avançat i en què hem viscut el període de pau més

llarg que mai s'ha vist a Europa. Vivim la utopia de

Zweig, però ens estem rendint. Europa s'està rendint i

això resulta molt depriment. Acabo d'arribar



d'Anglaterra, de Liverpool, i allí tothom (el conductor del cotxe, l'equip de rodatge, etc.) tots

estan parlant del Brexit. Estan en xoc i no crec que encara s'hagin adonat de tots els canvis

que arribaran. La sensació que tinc és que molta gent es penedeix.

No és una cosa que es pugui comparar amb el nostre temps, en què el món és molt

complex. Avui tots volen respostes simples, explicacions simples, encara que segueix sent fals

que al món les coses siguin blanques o negres. Stefan Zweig ho sabia i va dir que ell mai

condemnaria el país sencer, a la població sencera. Penso, com ell, que cal ser més

específic, hem d'observar una situació més complexa, perquè aquesta és la tasca d'un

intel·lectual.

L'escriptor Emil Ludwig va fer un encès discurs contra l'Alemanya nazi i el belga Louis Pierard

va llegir un per un els noms dels autors perseguits i exiliats. Zweig va dir més tard que s'havia

sentit «fastiguejat que se'ls presentés com a màrtirs». Ha arribat a entendre'l?

Sí. La situació sempre és diferent per a artistes que per a periodistes i polítics. Es pot dir que el

discurs de Ludwig de presentació del congrés va ser correcte, però el discurs de Zweig

també ho va ser. Per polítics i periodistes és important aconseguir un titular, però crec que,

especialment en temps radicals, és important desenvolupar la poesia i el pensament i fer-se

preguntes. Després de fer tota la investigació per a la pel·lícula, cada vegada que llegia els

escrits, les cartes, com es comunicaven aquestes persones, com s'escrivien uns als altres,

pensava que tots ells estaven lluitant per la civilització, intentant mantenir l'educació,

l'elegància, l'amabilitat, i jo vaig voler fer poesia d'això.

I avui, vostè creu que un intel·lectual ha de condemnar i denunciar públicament injustícies i 

crueltat?

Picasso va fer el Guernica. Hi ha moltes maneres d'expressar les emocions i opinions. Molts

artistes converteixen la seva obra en una cosa molt política. Crec que això està molt bé si

està en la naturalesa del creador. Però també crec que no és just forçar els artistes, esperar

d'ells reaccions polítiques immediates que dictin les nostres vides. Al meu entendre, el més útil

és que els artistes facin poesia en els temps de brutalitat, que creïn sensibilitat, que es facin

preguntes. No crec que es pogués forçar Stefan Zweig a comprometre's contra alguna cosa,

ell sempre va escriure a favor d'alguna cosa, no en contra. Però els seus pensaments eren

polítics.

Es va equivocar Stefan Zweig al Congrés

del P.E.N. de 1936 a Buenos Aires, no volent

condemnar els nazis?

He pensat moltíssim en això i crec que ara

l'entenc. No crec que hi hagi una regla de

comportament per als artistes. Tot i la

pressió a què el van sotmetre els

periodistes, ell no volia condemnar el país

sencer. Zweig es va trobar en un temps en

el qual tots pensaven en el món en blanc o

negre, però en els seus escrits sempre feia

servir matisos de colors entre el blanc i el

negre. És difícil posar-se al seu lloc.

La pel·lícula podria servir com una forma de demanar ajuda per als refugiats i exiliats del

món?

Em sentiria feliç si la pel·lícula aconseguís certa sensibilitat sobre la necessitat d'ajuda de les

persones que han d'abandonar els seus països, les seves cases.

Stefan Zweig no va poder suportar tot el sofriment, i el dolor que imaginava a Europa va ser

una de les causes del seu suïcidi?

Sí, crec que sí. Zweig era un escriptor amb un talent especial per a l'empatia, per identificar-

se amb l'estat emocional dels altres. Tot i viure al Brasil, un país amb una naturalesa increïble, i

de no tenir problemes per publicar els seus llibres, a ell l'absorbien molt els problemes

d'Europa. L'angoixaven.

Fins on va pesar en ell el sentiment de culpa del supervivent?

Crec que això és una cosa que pesa sobre tots els refugiats, perquè el sentiment de culpa

d'haver deixat a la família, veïns, amics, fins i tot a persones a les quals no es coneix, fa patir a

molta gent. També va fer patir molt a Zweig. Ell va dedicar molt esforç, molts diners, va

utilitzar tots els seus contactes per ajudar a moltes persones a sortir d'Europa. Però fins i tot

sent capaç d'ajudar a molta gent no podia ajudar-los a tots. Crec que al final, en Petrópolis,

estava exhaust i molt sol. El seu suïcidi va ser una combinació de culpa, pressió, cansament,

desesperança... i por, por del que estava passant a Europa. A més, crec que en cada suïcidi

hi ha un secret, un secret que mai s'explica.

(Entrevista realitzada per Begoña Piña al diari digital Público, 

http://www.publico.es/culturas/entrevista-maria-schrader-deberiamos-haber.html)

Ha apostat pel pensament i l'activisme de

Zweig, no per la seva vida ni per la seva obra.

És una manera de donar suport la seva

convicció que «un artista pot fer una obra

política, però no ha de crear eslògans»?

Sí. Això és el que he intentat explicar. I, sí, estic

d'acord amb ell en això. Alhora he de

reconèixer que estic molt agraïda d'haver

parlat amb periodistes de molts països i haver

pogut dir públicament que jo crec en una

Europa unida, aixecar-me i dir: «Sí, jo estic a

favor d'Europa». Amb aquesta pel·lícula, el públic i els periodistes sempre m'han fet preguntes

polítiques, i, sincerament, no esperava que d'aquesta pel·lícula sorgissin tantes qüestions

polítiques. A Espanya, a Grècia, a Dinamarca, on estan tancant les seves fronteres, a tot arreu

m'han parlat d'Europa, del gran que és el que hem aconseguit. Tenim la responsabilitat

d'integrar a la gent que ha deixat enrere les seves cases i tenim la responsabilitat −després

d'haver estat un lloc de barbàrie i de terror, especialment a Alemanya−, d'acollir a les persones

que volen venir a viure aquí. Europa per a ells és un lloc d'esperança. Per això, per a molts de

nosaltres és desesperant, és esfereïdor veure com Europa torna a tancar les seves fronteres.


