
«A minha amizade com Peter Handke marca a origem do 
filme. Eu já conhecia o romance antes da sua publicação 
e tinha-lhe dito: «Tive, durante a leitura, a impressão de 
ver um filme, o livro é como a descrição de um filme». 
Ele respondeu-me em tom de brincadeira: «Pois, então 
só tens que o fazer!» Até aí, eu nunca tinha escrito um 
argumento, nem sequer tinha visto ainda que aspecto 
tinha tal coisa. Peguei no livro e dividi-o em cenas; não 
havia muito a fazer, pois já estava estruturado como um 
filme. Cada frase resultava num plano, era muito simples.

Peter Przygodda, que me tinha ajudado na montagem 
de Summer in the City, tinha-me falado de um actor 
impressionante, de nome Arthur Brauss. Eu tinha metido 
na cabeça contratar um guarda-redes verdadeiro: 
Wolfgang Fahrian, durante muito tempo, o guarda-
redes da selecção nacional. Vestia o nº 1 no FC Colónia 
e era o ídolo da minha juventude, um grande keeper. 
Encontrei-me com ele, mas filmar entre os jogos, isso não 
resultaria. Eu não conhecia nenhum actor e encontrei-
me, assim, com Arthur Brauss. O que sobretudo me 
agradou foi que ele tinha sido um cowboy no Texas – 
isto já não era mau, para um alemão. Numa pequena 
cidade do Texas, ele tinha-se juntado a um pequeno 
grupo de teatro amador e representado Shakespeare. 
Brauss tornou-se então actor e colaborava sobretudo 
em filmes de acção, geralmente como cowboy, em 
westerns spaghetti, era um dos vinte malvados. – Kai 
Fischer, que também fora um ídolo da minha juventude, 
desempenhava o papel de dona de hotel. Tinha 
desempenhado, em muitos filmes dos anos cinquenta, 
papéis impossíveis de raparigas insubordinadas, mas 
tinha-me impressionado. E depois havia a Libgart 
Schwarz, a mulher de Peter Handke, que já tinha 
colaborado em Summer in the City, de resto como a única 
actriz profissional. É magnífica em A Angústia…

A ANGÚSTIA DO GUARDA-REDES
NO MOMENTO DO PENALTY

Há um plano no filme que me impressionou quando o 
vi de novo, um grande plano: uma maçã numa árvore. 
Está totalmente fora de contexto da história, constitui 
um mistério. Num dos primeiros dias de filmagens, 
eu queria filmar um plano intercalar de um objecto; 
enquanto se colocava película na segunda câmara, a 
luz alterou-se, de modo que não podíamos filmar. Por 
consequência, resolvemos com Robby Müller, o meu 
operador de câmara, manter, daí em diante, a segunda 
câmara sempre preparada com o material para filmar 
esses inserts. Filmámos, por fim, sobretudo nos dias 
livres de filmagens, aproximadamente trinta planos, 
exclusivamente planos que nada tinham a ver com a 
história. Designávamos esta bobina a nossa “cassete 
de arte”; correspondente à minha ideia de “filme 
imaginário”, havia aqui um filme paralelo, o filme dos 
objectos, livre da história, do qual só restou esta bela e 
estranha maçã. Inserimos, no último momento antes da 
mistura, este plano e estou contente que Peter Przygodda 
me tenha levado a introduzi-la no filme.

A Angústia do Guarda-redes deve muito a Hitchcock, 
mais do que qualquer outro dos meus filmes. Já Peter 
Handke se tinha inspirado nele. Para o plano em 
que Bloch acorda e vê o seu casaco em cima de uma 
cadeira, utilizei a mesma técnica que Hitchcock utilizou 
no famoso plano da torre em Vertigo (A Mulher que 
Viveu Duas Vezes): um deslizar da câmara para a frente 
combinado com um zoam retrocedente. No que diz 
respeito à velha senhora que observa Bloch no autocarro, 
ela foi directamente retirada de A Lady Vanishes 
(Desaparecida!).

Quando escrevi o argumento, tinha também uma lista 
completa de músicas que queria incluir no filme. Cinco 
ou seis estão lá, entre elas – na sequência em que Bloch 
apanha a camioneta para ir para o campo: a minha cena 
preferida – The Lion Sleeps Tonight, dos Tokens. Foi a 
primeira vez que Robby e eu viajámos pelo campo: de 
Viena até à fronteira jugoslava. Era o nosso primeiro 
pedaço de road movie, estávamos muito orgulhosos. 
De repente, surgiu-me a possibilidade de fazer um 
filme com meios reais, em 35mm. Aconteceu bastante 
inesperadamente. Essa vontade foi posta em questão 
com o filme seguinte.»

Wim Wenders, A Lógica das Imagens, Ed.70
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