




L’any 2012, convidat per la dOCUMENTA (13) de Kassel, Albert Serra va 
crear Els tres porquets, una obra que parteix de tres llibres de converses, 
de Goethe, Hitler i Fassbinder respectivament, 1 i que es va filmar, mun-
tar i projectar in situ durant els cent dies que va durar el certamen.

Cada dia es rodava una selecció dels tres llibres en diferents localit-
zacions de Kassel: l’Auepark per a les parts dedicades a Goethe, la sala 
de reunions de Salzmannfabrik per a la part de Hitler, l’Ekstase Bar per 
a les parts amb Fassbinder, i la sala de ball de la Heinrich-Schütz-Schule 
per als tres. La manca de disponibilitat diària dels intèrprets, tots treba-
lladors de Kassel, obligava a tenir diversos actors per a cada personatge, 
de la mateixa manera que l’edició d’imatge i so anava a càrrec d’un equip 
variable d’entre sis i vuit persones. Tota una fàbrica que produïa una mit-
jana diària de dues hores de material que, amb un interval de tres dies 
(el temps necessari per bolcar-lo i editar-lo), s’exhibia al cinema Gloria 
amb la corresponent selecció del text fotocopiat. L’obra final, que man-
tenia aquesta estructura i a la qual Serra va decidir no posar crèdits, va 
ser projectada íntegrament al mateix cinema pocs dies abans de la clau-
sura de la dOCUMENTA.

En el text per al catàleg, escrit a l’octubre de 2011, Serra detalla ja la 
seva intenció de fer «una adaptació literal i completa», un flux continu de 
discurs en què els actors no professionals reciten textualment, pàgina per 
pàgina, el text publicat: «Com que no existeix cap mena de dramatització 
de cap dels dos primers textos, la seva estructura com a dietaris, les seves 
cronologies i tots els diàlegs s’escenificaran meticulosament. En el cas de 
Goethe, les descripcions de les situacions serviran d’ajuda per a la mise-
en-scène, que serà precisa i fidel al text; alguns diàlegs en tercera per-
sona s’hauran de reescriure en primera persona. En el cas de Les conver-
ses privades de Hitler, els diàlegs romandran inalterats, la mise-en-scène 
es desenvoluparà directament a partir del text i es completarà amb una 
investigació d’estudis històrics. El personatge de Fassbinder i algunes de 
les seves opinions […] s’inseriran a l’atzar i amb la seva pròpia llibertat 
així com la meva per utilitzar-lo com m’agradi. Servirà de contrapunt al 
rigor conceptual i expressiu de les dues primeres parts.» 2

Amb aquest projecte Serra fa trontollar, almenys, tres fonaments de la 
dOCUMENTA: la producció, la recepció i la difusió de l’art. Una inesta-
bilitat que uneix forma i contingut. Perquè malgrat la solemnitat que li 
ofereix la citació textual, les dates, els tres personatges, els escenaris i 
les minucioses recreacions històriques, aquesta transcendència es veu 
ràpidament contrarestada per l’ambigüitat de les imatges —i no només 
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les de Fassbinder, no només les de Serra. Tota pel·lícula és el documental 
del seu propi rodatge, i aquesta de manera evident, però és clar que «això 
no és una pipa», com diria Magritte, que aquest no és Hitler. En la per-
formativitat del mitjà, l’actuació i la posada en escena evidencien la sos-
pita de la representació, i amb ella de qui diu jo i de qui escriu la història. 

La pressió del rodatge diari, el muntatge precipitat i la projecció frag-
mentària se sumen, doncs, a la fragilitat de la imatge en tant que traduc-
ció visual de la realitat que té lloc davant de la càmera. Una fragilitat que 
aquí es fa extensiva a la traducció textual: del text escrit, sigui autobio-
gràfic o transcrit (la traducció en paraules d’allò que sentim o diem), del 
text llegit o interpretat (la traducció del lector o de l’actor que el recita) i 
del text com a document històric (la traducció de la memòria que en fa la 
història). Com ja havia fet amb el quixot, Dràcula o Casanova, i com faria 
després amb Lluís XIV, Serra juga amb l’ambivalència del mitjà per qües-
tionar la construcció del jo en la literatura (fictícia o no) i la construcció 
simbòlica de la història (en aquest cas, la de la identitat cultural d’Europa). 

«“Entre el somni i la història”: així és com visc», escriu el cineasta, 
ja des de Kassel, en la primera de les quinze cròniques que publicarà al 
Cultura/s de La Vanguardia i que reproduïm en part aquí. En aquest en-
tremig es troben també els tres protagonistes, conscients de la pròpia 
imatge i del llegat discursiu que deixaven per a la posteritat, ja sigui des 
del culte al jo del romanticisme, l’autoritarisme narcisista del nazisme 
o la dissidència queer de l’intertext (post)modern. I alhora, en paraules 
de Pere Gimferrer, «Els qui escrivim un dietari sabem que això té tant de 
risc i tanta d’ambigüitat i tanta de seducció i tantes de defallences com 
tota la literatura. O com la vida.» 3 De fet, per molt que les dates i la pri-
mera persona ens facin veure aquestes dissertacions quotidianes com si 
fossin autobiogràfiques, el cert és que no van ser escrites per cap dels 
tres. Malgrat la suposada veracitat del registre textual, són discursos 
endreçats per altres mans: «identitats que mai s’havien enunciat com a 
tals s’escenifiquen textualment com mai van succeir, formant un comen-
tari sobre les concepcions de la historia». 4 Vist així, potser sí que són els 
tres porquets.

L’apropiació de Serra fa trobar el Pierre Menard de Borges i el Walker 
Evans de Sherrie Levine, però al cinema el temps es cola pertot, la recre-
ació resignifica i la literalitat es dilueix inevitablement. Entre l’aplom dels 
textos de tres homes que, amb més o menys impacte, han marcat la histò-
ria, i la lleugeresa onírica amb què les seves veus ens arriben avui, hi som 
nosaltres, oients silents, que no innocents. O potser és que no hi ha un 
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veritable antagonisme, ja que allò polític cala allò personal —els somnis 
poden dibuixar una sismografia íntima de la història política— 5 i que allò 
personal és polític. Potser, com anuncia el títol, es tracta de veure aquesta 
diferència irresoluble com un trio, un triangle al·legòric que ens inclou i 
que ens serveix per repensar la relació entre passat, present i futur. 

El conte d’Els tres porquets gira al voltant d’un altre personatge, que 
queda sempre a fora però que és decisiu per al relat: el llop. Contra ell, 
els tres protagonistes debaten i actuen junts, construint un front comú 
cada vegada més sòlid. En Els tres porquets de Serra el mal potencial és 
un present acrític, complaent i amnèsic, que redueix i simplifica el pas-
sat, que ignora o banalitza els crims comesos. Som nosaltres, lectors con-
temporanis de la història, que la podem (mal)tractar com si fos de palla, 
de troncs o de maons. 

Albert Serra recupera el fil de la tradició per il·luminar el present, que 
diria Hannah Arendt. D’aquí el centenar d’hores, una extensió que ens fa 
prendre consciència de la lluita incansable que és, o hauria de ser, la nos-
tra relació amb el passat. I no només perquè posa en crisi qualsevol lec-
tura ràpida i fàcil d’allò que ens precedeix, sinó perquè des de la seva mi-
rada el passat ens ofereix nous interrogants sobre el món en què vivim. 
Una mirada que avui, deu anys després, després de la crisi dels refugi-
ats, del Brexit i de l’entrada de l’extrema dreta en alguns governs d’Eu-
ropa, pren nous significats.

Avui, Els tres porquets és una pel·lícula de 101 hores que també s’exposa 
amb forma d’instal·lació multipantalla. Continua sent una obra colossal, 
i precisament per això inaccessible. I no només per ser «absurdly long», 6 
la qual cosa desborda els límits de la seva exhibició, sinó perquè a la difi-
cultat de veure-la completa s’hi suma la dificultat d’entendre-la (només 
s’ha projectat sencera en tres ocasions 7 i sempre en el seu idioma origi-
nal, en alemany). 

Portar Els tres porquets a la Fabra i Coats suposava afrontar aquests 
dos obstacles. Per això, d’una banda, i gràcies al suport de la Generalitat 
de Catalunya i el Goethe-Institut, hem encarregat i capitanejat la tasca 
titànica de traduir i subtitular la pel·lícula, cosa que ha durat nou mesos 
i que, paradoxalment, li ha afegit un nou decalatge, una nova capa de rea-
litat i poesia al mateix temps. D’altra banda, hem dissenyat un dispositiu 
que trasllada a la sala expositiva la fragmentació formal i la complexitat 
conceptual del projecte: un display que deixa en suspens l’obra (les imat-
ges, els porcs, les veus… que floten més enllà de la sala) i aterra el públic 
(les lectures situades, el present), a la vegada que obstaculitza qualsevol 
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visió unitària, evitant la frontalitat i amb una pantalla triangular que im-
pedeix seguir les tres projeccions de manera simultània.

Més enllà dels porcs i la durada, tot en aquesta obra és una provoca-
ció, un problema sense solució. Des de la incertesa última o primera, que 
és la que separa el desig del resultat, experimentar sense saber què en 
sortirà; fins avui, lluny de Kassel i inclús de Serra, sobre la imprecisió de 
les paraules i la comprensió de la història, sobre els límits difusos de l’au-
toria (que amb la manca de crèdits i la traducció al català s’han multipli-
cat exponencialment), la impossibilitat del públic de veure-la sencera i el 
repte de la institució d’assumir totes aquestes contradiccions. 
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Converses amb Goethe de Johann Peter Eckermann, les reflexions de l’escriptor romàntic en els 
seus últims anys de vida (1792–1854), que a la pel·lícula passen de la tercera a la primera per-
sona; Les converses privades d’Adolf Hitler, monòlegs del Führer pronunciats i transcrits pel seu 
cercle més íntim entre 1941 i 1944 (però publicats deu anys més tard), i un recull d’entrevis-
tes i articles del cineasta rainer Werner Fassbinder, editat per robert Fischer (Fassbinder per 
Fassbinder. Les entrevistes completes).
dOCUMENTA (13). Das Begleitbuch/The Guidebook. Katalog/Catalog 3/3, dOCUMENTA i Museum 
Fridericianum Veranstaltungs-GmbH, Hatje Cantz Verlag, Kassel, 2012.
Pere Gimferrer, Dietari (1979–1980), Edicions 62, Barcelona, 1981.
Bettina Steinbrügge, text de sala per a l’exposició Albert Serra — The Three Little Pigs, Kunst-
verein in Hamburg, 19.6–15.8.2021.
Així descriu reinhart Koselleck els efectes del totalitarisme nazi sobre l’inconscient col·lectiu 
estudiat per Charlotte Beradt, que va recollir i analitzar els somnis de 300 alemanys després 
de l’ascens de Hitler i abans de la guerra a El Tercer Reich dels somnis (Ara Llibres, 2020).
Cf. «Principi i final», Cròniques des de Kassel.
En la versió cinematogràfica del 2012, com dèiem, al cinema Gloria de Kassel, i el 2018 al Volks-
bühne de Berlín; i en la primera versió expositiva com a instal·lació multicanal al Kunstverein 
d’Hamburg el 2021.
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Cròniques des de Kassel
Albert Serra

ENTrE EL SOMNI I LA HISTòrIA

«Entre el somni i la història»: és així com visc, no tal com es podria pensar 
amb malícia, la meva participació en la dOCUMENTA de Kassel, a què 
no dono cap importància, com és de costum en el meu cas; sinó a l’expe-
riència estètica de la peça que hi estic realitzant.

Després d’uns primers dies difícils a causa de diversos problemes tèc-
nics, les frases del text circulen ja amb fluïdesa, fins i tot a bon ritme; dels 
dos textos, un és més senzill, amb frases curtes i sentencioses: el de Hitler. 
L’altre és més complex i en alemany: el de Goethe, que provoca més errors.

Però tots dos avancen. Un dels col·laboradors alemanys, que inter-
preta Goethe, diu amb ingenuïtat que el text arriba com si no vingués 
d’enlloc, com si estigués flotant, com si fos un somni (potser per efecte de 
l’acumulació). Alhora, però, els textos són dietaris, són documents d’un 
moment concret, registres d’una veritat històrica, d’importància cultu-
ral en un cas i purament tècnica en l’altre. La presentació de la peça ho 
mostra molt bé, ja que cada fragment va precedit d’una pantalla negra 
amb una data, i de manera aleatòria es passa successivament del segle 
xix al xx (i a partir dels dies següents, al xxi, quan comenci la part con-
temporània, en què la història s’unirà amb allò més íntim). El primer dia 
la peça tenia títols de crèdit, però ara, com a suggeriment del muntador, 
he decidit treure’ls tots, i queda molt més bé (només en tindrà la versió 
final). És molt bonic, sense els crèdits; especialment en la pantalla im-
mensa, relaxant, d’un cinema de Kassel, on no es poden trobar anuncis 
de la projecció en cap racó de la sala (cosa que, segons sembla, és tradi-
ció en la dOCUMENTA, i sempre resulta efectiu estèticament parlant). 
Sense els crèdits, la dimensió històrica es torna solemne, seca, tot i que 
les imatges la desmenteixen de seguida; però alhora, gairebé sense que 
ens n’adonem, la veracitat del text —o la veracitat de la seva reproduc-
ció literal— torna a recuperar-la… quan la manera de dir-ho ja l’ha mal-
mès altra vegada.

Fa un efecte curiós, i tots els elements se sumen a aquesta inestabili-
tat (que és la riquesa de tot allò que és visual): l’ambientació dels espais 
és suggeridora, fantasiosa i apropiada, però els actors sempre són sub-
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tilment inadequats, es perden en detalls absurds, gairebé sempre provo-
cats per l’accelerat ritme de treball (vint pàgines al dia que arribaran a 
ser quaranta). I és per això mateix que el muntatge és imperfecte… i im-
potent. I ni així el relat no deixa de ser creïble i probable.

És la problemàtica que descriu Àngel quintana en el seu últim lli-
bre: «Les imatges en blanc i negre d’un vell èxit de Hollywood com ara 
Casablanca, de Michael Curtiz, fan versemblant un relat situat al Marroc 
durant els anys de l’ocupació alemanya i rodat en estudi, però també ens 
recorden que les mirades de Humphrey Bogart i d’Ingrid Bergman són 
mirades fantasmagòriques, que funcionen com a certificat documental 
dels gestos que dos actors van realitzar mentre treballaven en la pel-
lícula». Sempre he dit a l’Àngel que a mi només m’interessen aquelles 
pel·lícules en què aquests dos nivells, que en principi tendirien a la tau-
tologia (ja que es troben continguts en la mateixa imatge), siguin contra-
dictoris o, almenys, s’enfrontin dialècticament.

A Els tres porquets, que és el títol de la meva obra a Kassel, s’ha afe-
git un nou element a aquesta lluita de manera més explícita. Ja es podia 
trobar en totes les meves obres, i formava part de la seva gràcia, però 
aquí hi regna sobiranament: allò que ens fa creïble el ridícul relat de 
Casablanca és que els seus actors (i tot el que envolta el rodatge de la pel-
lícula), com a certificats documentals, creien almenys en la seva pròpia re-
alitat, i aquesta convicció era el que ens donava a nosaltres la força per 
creure la seva faula. Però què passa quan el certificat documental no creu 
en res, ni tan sols en la seva pròpia existència?

 

rEPrESENTAr HITLEr

Tres setmanes després d’arribar a Kassel i començar el rodatge, el pro-
blema més complex que se m’ha presentat fins avui és la representació 
d’una figura com la d’Adolf Hitler. Sento una certa insatisfacció cada ve-
gada que miro l’actor que l’interpreta, i no trobo la manera de corregir-la. 
És igual què li digui, i com és habi tual no li dic gairebé res; ell fa el que 
vol i de la manera que vol, no serveix de gaire. Si es torna més agressiu (el 
Hitler desequilibrat amb rampells violents), és un clixé. Si es torna més 
humà (el Hitler a qui agraden els nens i els gossos, el Hitler íntim que 
parla distesament amb Eva Braun), hi ha un altre clixé. Si es torna més 
sarcàstic (anticlerical, misogin, etcètera), també hi apareix el tòpic. I si 
es torna més introvertit, senzillament es desmenteix a si mateix i, alhora, 
desmenteix la pel·lícula, que es basa en un text que precisament recull la 
seva verbositat irreprimible. Tampoc no pot ser més intel·ligent del que 
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proposa el text (però tampoc més estúpid, un altre clixé: que fos un crimi-
nal maligne i estigués boig no impedeix que fos interessant). Ni tan sols, 
com a recurs final, puc jutjar-lo, ja que les imatges no serveixen per arti-
cular un discurs moral; al contrari, són perilloses i ambigües: fixem-nos, 
per exemple, en el cas de Visconti, que presentava unes imatges sobre el 
nazisme que exalçaven implícitament allò que la pel·lícula pretenia criti-
car… Tot allò que li proposo és un clixé, i m’envaeix una lleugera irritació. 
En el cas de Goethe passa justament el contrari: qualsevol cosa, per im-
provisada que sigui, em satisfà sempre.

Al final, el problema és simple: hi ha personatges com Hitler, Dalí o 
Warhol que són, ells mateixos, la seva pròpia caricatura. Ens han fet la 
feina, abans que la pogués fer algú altre, i quan es van presentar al món, 
al gran món, ja ho van fer amb la seva lectura incorporada, la més despi-
etada possible, la que els pogués ferir més; és a dir, la més caricaturesca. 
Cadascuna de les seves aparicions, cada imatge pública (de fet, no tenen 
privacitat per evitar que els mirin secretament; per tant, s’exposen de 
forma permanent, cosa que equival a no tenir personalitat) és una posada 
en escena simultània del seu jo i de la seva exegesi crítica. Ells no fan cap 
representació, perquè la seva vida, la seva síntesi vital, ja les conté to-
tes. És per això que totes les obres que han intentat recrear les seves vi-
des han caigut en el fracàs més recognoscible (i aquí hi incloc, en el cas 
de Hitler, a Syberberg i a Sokurov): no es pot representar allò que ja és 
una representació, més enllà del joc postmodern, com no es pot imaginar 
allò que ja és producte de la imaginació. Són contradiccions insolubles.

La conseqüència final d’aquesta impenetrabilitat es tètica és clara: 
el dogmatisme. Les veritables imatges, però, per pròpia naturalesa, no 
poden ser dogmàtiques. I pateixen perquè no poden ser fidels a allò que 
retraten. Aquest patiment fet visible és el que converteix en grotesques 
totes les imatges de ficció de Hitler, per exemple; mai no hem tingut la 
sensació de conèixer el Hitler real, o almenys amb un nivell de realisme 
acceptable, simplement perquè aquesta realitat no va existir mai, només 
en coneixem la caricatura i no es pot fer una caricatura de la caricatura… 
Paradoxalment, el personatge hiperexposat, dogmàtic i repetitiu es torna 
únic, ja que és irrepresentable. Sense cap mena de dubte, aquesta és la 
clau de la fascinació que exerceixen aquests personatges: la seva extrema 
autenticitat, encara que l’hagin aconseguit pel camí més inversemblant, 
el de l’artificialitat pura.

No m’hauria atrevit mai a fer una pel·lícula sobre Hitler si no tingués 
un punt de partida textual; verídic, a més, un document històric. I si no 
puc representar Hitler tal com era, sí que ho puc somiar. El meu Hitler 
és deliberadament fantàstic, però creat exclusivament a partir de dades.
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 FASSBINDEr

Després d’haver passat unes quantes setmanes a Kassel, ni jo mateix no 
acabo d’entendre què hi fa, el nom de Fassbinder, barrejat amb la pel-
lícula que estic realitzant. Sense cap mena de dubte, és la part més de-
licada, per no dir la més feble, de tot el projecte; no li calia, no m’inte-
ressa i probablement quedarà malament. Demà és, en teoria, el dia en 
què he de començar a treballar-hi i no tinc cap idea clara. Ni vull tenir-la. 
Senzillament no tinc cap respecte a Fassbinder, no m’atreu ni el consi-
dero important. No conec la seva filmografia com a director amb profun-
ditat (és mediocre, tot i que com a actor és genial), ni la seva vida (amb 
prou feines en recordo els detalls més escabrosos), ni les seves opinions; 
ni tan sols tinc inclinació per la seva estètica barroca, decorativista i cir-
cumstancial. Tampoc no tinc gaire clar que es pugui fer el retrat d’un per-
sonatge contemporani sense caure en la desviació fetitxista (que sempre 
acaba sent un pastitx). Demà tot s’encamina, per tant, a la creació d’imat-
ges abjectes; això sí, d’una abjecció pura, ja que no poden contenir cap 
forma de ressentiment, només indiferència. I m’encanta. És una actitud 
que ha aparegut per casualitat, i em sembla francament distingida per 
a un artista. És evident que en la intenció no hi ha una motivació clara; 
voldria ser oportunista però només és seca. I l’execució voldria ser deca-
dent, però només és perfecta. Al final resulta que, d’aquesta desespera-
ció, molt poc dramàtica, és cert, en pot néixer una forma. Potser aquesta 
absència absoluta de desig és avui l’única predisposició possible per es-
capar-se del mal del fetitxisme (el mal de la idolatria), del mal de filmar 
amb el desig i no amb una forma (i, és clar, tot acaba en cinéma filmé, ex-
pressió encertada de Jean-Claude Biette: la manera més segura d’asse-
gurar l’estil… variant, perquè l’utilitzin creadors del «bon gust» burgès). 
Cal, però, que aquesta absència de desig sigui determinada. M’adono que, 
casualment, aquests són dos trets del meu caràcter i es combinen per do-
nar lloc a una força molt poderosa i singular, en tots els àmbits, també en 
l’estètic: la determinació buida de contingut.

Parlar de Fassbinder és una pèrdua de temps, i ja no cal ni que par-
lem d’inspirar-se en ell. Tot i això, potser demà, gràcies a ell i a pesar d’ell, 
una nova forma apareixerà en la meva obra. Però no li deurà res; no té 
res a veure amb ell, ni amb ningú. No té un origen, no té un valor (i, per 
tant, tampoc no se li podrà aplicar un judici de valor estètic), només té 
un contorn, tancat amb traç dur, gairebé decisiu.

Us prometo que el punt de partida no té res a veure amb aquest final 
triomfant. El paper de Fassbinder serà interpretat per una jove estudi-
ant d’art de Kassel, lesbiana, que treballa com a lectora i que s’ha propo-
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sat a si mateixa pel paper («ho faré molt bé», m’ha assegurat, i m’ha sor-
près, ja que no estic acostumat que els actors em triïn a mi…). Com que em 
costa molt dir que no, he acceptat, tot i que ella ja no m’escoltava. També 
l’interpretarà un dramaturg, que ens havia d’entregar l’adaptació alema-
nya de les Converses amb Goethe d’Eckermann en estil directe. Al prin-
cipi complia, però ja fa més d’una setmana que no en sabem res (sembla 
que és a Sèrbia —o Kosovo?— incomunicat), i cada dia, abans de comen-
çar el rodatge, he hagut de fer jo mateix l’adaptació, amb l’ajuda de l’es-
tudiant i de les traduccions anglesa i catalana del text, una tasca pesada 
però molt interessant, per cert. També el meu amic Lluís Serrat ha viat-
jat expressament a Kassel per interpretar aquest paper i, de moment, és 
cada dia al set de rodatge observant i controlant-ho tot. Tota la part de-
dicada a Fassbinder es rodarà a l’Ekstase Bar, antiga casa pública, el lloc 
més bonic de Kassel. No us recorda algú, aquest ambient? I tot, altra ve-
gada, sense buscar-ho… 

CONSIDErACIONS TEòrIqUES

Un amic, en sortir d’una de les projeccions diàries, em pregunta quin cri-
teri regeix l’ordre amb què s’intercalen els diferents capítols (cadascun 
es correspon amb una entrada dels diaris de Goethe, Hitler o una entre-
vista en el cas de Fassbinder). Li contesto que, de moment, no n’hi ha cap, 
ja que les projeccions diàries són només una mostra del treball quotidià, 
que és una mica caòtic, i que la veritable estructura estarà continguda en 
la versió definitiva de la projecció final, que s’ordenarà per ordre cronolò-
gic. «Ah, així serà com una performance? Podria ser alguna cosa més…». El 
concepte performance tenia un sentit pejoratiu per a ell, que vaig entendre 
de seguida, i que ell identificava precisament amb una obra sense estruc-
tura, una obra en què tot hi és present. Em vaig adonar que, probablement 
per peresa mental, m’havia conformat de resoldre el tema de l’estructura 
amb un conceptualisme lleugerament simple, molt estès avui en el món de 
les imatges, que consisteix a solucionar un problema senzillament plante-
jant la pregunta, enunciant-la amb molta èmfasi per transmetre la sensa-
ció que queda carregada de connotacions. És allò que identifico amb el fals 
misteri. Una solució conceptualista a un problema complex, que requereix 
molta més reflexió, no és res fascinant (per allò que intuïm que podria dir 
i no diu), és decebedor (perquè som nosaltres, els espectadors, i no l’obra, 
els que tenim aquesta intuïció). Una estructura purament cronològica per 
a una obra que barreja tres llibres diferents amb temes molt diversos, no 
diu res per si mateixa i, a més, tanca la porta a la recerca formal.
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Un altre problema teòric que ha aparegut aquests dies, veient les 
imatges que he rodat, és la dicotomia entre allò subjectiu i allò objectiu en 
el punt de vista. Al principi, les parts de Hitler i Goethe havien de rodar-se 
en dos escenaris diferents cadascuna. En el seu espai natural, Hitler en 
un despatx immens i Goethe en els jardins d’un castell rococó; i en un te-
atre, on algú —Fassbinder, jo mateix, o jo interpretant Fassbinder— posa-
ria en escena diferents parts dels mateixos llibres. Així, pretenia obtenir 
un punt de vista subjectiu-líric amb les imatges en els escenaris naturals 
i un altre d’objectiu-crític en el teatre. En les parts del teatre, fins i tot te-
nia la idea d’introduir-hi diàlegs improvisats en català, per accentuar en-
cara més l’efecte de distanciament; però al final ho he descartat, perquè 
trencava el sentit alemany global de l’obra. Tot i això, sí que de vegades 
hi ha un director d’escena que la dirigeix. I l’efecte és just el contrari del 
que s’esperava. resulta que les imatges al teatre són ara les líriques, les 
que aconsegueixen una identificació sense fissures de l’espectador. I al 
contrari, allò fantasmàtic, la continuïtat verbal, sense traves, d’allò que 
exposa una ment, ha acabat essent l’últim reducte de l’objectivitat pura. 
Era imprevisible, però va acabar apareixent-se de manera evident a diver-
sos membres de l’equip quan van veure les imatges per primera vegada.

Segons el meu judici, és un efecte de l’evolució psicològica en la ma-
nera de comunicar-nos en les últimes dècades i que en els darrers anys 
s’ha accentuat. Els fets ja no existeixen avui sense el respectiu comen-
tari i, per tant, només el jo explosiu és capaç de tornar a assolir l’objec-
tivitat, encara que no de la manera romàntica, mes aviat d’una estranya 
manera utòpica i científica alhora. Les conseqüències estètiques que es 
deriven d’aquest fet són complexes i encara una mica confuses. De fet, 
em sembla que aquest s’erigeix com a tema central en l’últim art contem-
porani i al dOCUMENTA he vist algunes obres (fallides) d’artistes que 
n’han pres consciència. La meva proposta va en aquesta direcció: una 
obra megalòmana però sense objecte físic (120 hores), més aviat un gest 
a l’aire, una afirmació ingènua… una resposta meravellosa. A què? Aquí 
falta la pregunta.

EL MEU SISTEMA

Pel teatre on s’havien de rodar alguns fragments dels llibres de Hitler i 
Goethe, dirigits en escena per Fassbinder, o per mi (alhora que dirigia 
la filmació), vaig encarregar dos decorats. El de Goethe havia de tenir 
un aire antic, lleugerament ranci, i consistia en un Fons de tres panells 
de quatre per sis metres d’alçada, els laterals, i de vuit per sis el central; 
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havia de simular el fons d’un menjador de principis del segle xix i tenia 
dues obertures reals, una porta i una finestra, i una altra porta figurada. 
El decorat de Hitler, per la seva banda, consistia en la «S» de les SS, en 
la seva tipografia i color originals, envoltada de fragments que represen-
taven trossos caiguts de la segona essa. La essa sencera, un bloc de fusta, 
feia uns set metres d’alçada. Com que volia rodar cada dia, en la mesura 
del possible, les tres històries, en diferents escenaris, perquè el públic 
que assisteix a les projeccions diàries pogués veure imatges diferents 
que fossin representatives de la pel·lícula final, els dos decorats s’havien 
de poder intercanviar «amb facilitat», tal com li vaig advertir al director 
artístic. No cal dir que vaig conèixer les mides el dia que van arribar els 
decorats, i vam quedar tots atònits, inclòs el mateix director artístic, cosa 
ja més sorprenent. Per tal d’instal·lar un dels decorats, set operaris van 
trigar un dia sencer: només per moure la essa, es necessitaven vuit per-
sones. I aquest era el decorat «fàcil» de moure. El de Goethe anava fixat 
a terra i era, i encara és, completament inamovible. Al cap d’uns quants 
dies, vist el desastre, vaig decidir instal·lar el segon decorat a l’aire lliure, 
enmig d’un camp que vam llogar, a uns quinze quilòmetres de Kassel, al 
costat del castell on estem rodant els exteriors de Goethe. Vaig pensar 
que la pluja i la humitat donarien una textura interessant a la fusta, que 
contrastaria amb els mobles i les boniques motllures i que, potser, així 
encara podríem rodar-hi alguna cosa de profit. Li vaig assenyalar el lloc 
exacte al director artístic i els operaris van començar a aixecar el deco-
rat. Al final del dia, quan vaig tornar, em vaig girar i em vaig adonar que 
estàvem enmig… d’un parc eòlic. Alguns caminants ens van advertir que 
el vent llançaria el decorat i ens van assegurar que no hi havia «cap» pos-
sibilitat que aguantés dempeus. «Ara sí que serà com a Els tres porquets» 
(que és el títol de la pel·lícula que estem rodant), va dir el director artís-
tic, i es va posar a riure. Malgrat tot, la idea em va divertir i em va agra-
dar. Vaig despatxar els operaris, que eren uns ineptes, i amb el meu equip 
vam anar a comprar tensors. Vam assegurar el decorat, treballant pràc-
ticament sense eines i clavant ferros a metre i mig de profunditat: el de-
corat, dos mesos després, encara aguanta. Tanmateix, l’enginyós direc-
tor artístic va tenir una altra brillant idea, i va decidir pintar-ho tot amb 
pintura plàstica. Lògicament, la fusta no ha agafat cap textura i com a 
fons per les imatges és completament pla; de moment, no ens serveix de 
res. No hem tingut cap més remei que decapar la fusta amb àcids… I, si 
bé els tensors impedeixen que el decorat caigui, també ens impedeixen de 
rodar-hi, perquè restringeixen tant l’espai que ens deixen pràcticament 
sense angles nets; a més, els vam comprar de colors molt vius, alguns de 
taronja i groc fluorescent, i són molt lletjos. Tampoc no estem segurs de 
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poder-los treure (un dia sense vent) sense que tot caigui… Per cert, els 
decorats eren caríssims i el projecte pateix des del principi greus pro-
blemes de pressupost.

Però una altra idea s’imposa ara en el meu cap: tal com el tenim ara 
mateix, el decorat és calamitós i inservible per a la pel·lícula, però des-
lligat d’aquest context, per si sol, és una peça seca i violenta, una obra 
artística estranya i bella, digna de la dOCUMENTA; una de les millors 
d’aquesta edició, m’atreviria a dir.

LA SOLEDAT

És curiós: després de més de dos mesos de viure a Kassel i de freqüen-
tar diàriament persones implicades, des de diferents posicions, amb l’art 
que es fa avui dia, no hi ha hagut pràcticament ningú que, en presència 
meva, hagi emès un judici de valor estètic sobre un artista individual. És 
una actitud interessant, perquè contrasta moltíssim amb el que veiem di-
àriament en el mercat de l’art i sembla que respon a una reacció contra 
la lògica de consum que el regeix. Però, alhora, en alguns casos, es porta 
a tal exageració que sembla un apèndix grotesc del que és políticament 
correcte en el món anglosaxó, en el qual qualsevol opinió sobre el valor 
d’alguna cosa o les capacitats d’algú ja es considera una ofensa. Fins i tot 
el fet de parlar simplement d’un artista, d’una «singularitat», en la do-
ble accepció del terme (d’un de sol o d’alguna cosa peculiar), s’ha tornat 
cada vegada més estrany. M’intriga bastant aquesta actitud i, després 
d’analitzar-ho una mica a partir del que hi ha en aquesta dOCUMENTA, 
crec que m’inclino més aviat per la possibilitat que es tracti d’un símbol 
inconscient de la reacció contra la proliferació del valor en l’art.

A Kassel, en aquesta edició, l’art certament torna a ser una forma, i 
torna a recuperar el seu destí (tot i que ho fa d’una manera que al meu 
gust és lleugerament massa tècnica, massa calculada: comprenc que deu 
ser difícil desfer-se dels vells costums…). En els últims anys el valor s’ha-
via apoderat de tot l’art: el valor estètic, el valor de mercat, el valor sim-
bòlic, etcètera, i ja se sap que el valor s’intercanvia, es negocia, es mer-
cantilitza. Però no pas les formes: «les formes com a tals no canvien per 
una altra cosa, només s’intercanvien entre elles, i la il·lusió estètica té 
aquest preu» (Baudrillard). I aquesta dOCUMENTA sí que representa 
un petit gest d’afirmació de la forma. S’ha evitat el discurs i s’han deixat 
les obres soles per tal que dialoguin entre elles amb el món (de tots els 
texts teòrics importants que la dOCUMENTA ha publicat en els seus ca-
tàlegs no n’hi ha gairebé cap que faci referència a artistes convidats). El 
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diàleg amb el món era el que creava el discurs, i el discurs sempre acaba 
fent aparèixer un altre valor, el valor interpretatiu, que pot acabar es-
sent discutit, i si es discuteix és discutible, i segur que negociable… La 
utopia de la dOCUMENTA (13) és aquesta: les obres estan soles, no hi 
ha un discurs que les sustenti i que sigui consensuat, acumulat, que co-
breixi les obres totalment fins al punt de crear una aura artificial al seu 
voltant; el mateix discurs que acaba creant la «desil·lusió estètica con-
certada», a força de mantenir, encara que sigui genialment, unes obres 
que han perdut tota la seva intensitat (potser, última paradoxa, per culpa 
del discurs). Aquesta vegada les obres hi són, però no estan disponibles, 
són objectes purs, i les més aïllades són les més fortes. Les menys discu-
tides, les menys esperades, les menys conegudes, aquelles de qui ningú 
parla, són les més singulars. Al principi, això em va sorprendre, ja que jo 
mateix em sentia sol, ningú no em defensava teòricament, ningú no em 
«comunicava»; creia que era un problema organitzatiu… Però de seguida 
m’hi vaig acostumar, i he de confessar que com a artista no he estat mai 
tan feliç. Jo sempre havia tingut aquesta actitud, però mai no vaig ima-
ginar que podia ser també l’actitud dels que m’estimen, dels que estimen 
la meva feina. I ara ho entenc: només d’aquesta manera les obres artísti-
ques poden tornar a recuperar el seu destí.

A Kassel ha passat part d’això. L’art ha recuperat el destí, però la 
força de la il·lusió (en les dues accepcions, com a entusiasme per una es-
perança i com a distorsió dels sentits i la imaginació que ens fa percebre 
una imatge, una aparença per la realitat) també?

EL TEMA

Al llarg d’aquests articles he abordat, de manera indirecta i respecte a di-
ferents qüestions, el problema de la «materialitat» en una obra d’art fíl-
mica. M’hi vaig referir quan vaig parlar de la posada en escena i també 
dels actors. Però encara no he tractat la problemàtica de la materialitat 
del tema d’una pel·lícula. A diferència de les arts visuals pures, en què el 
tema sempre es tracta de manera abstracta i es manté inevitablement 
amagat sota uns contorns plàstics, i per tant, és irrellevant (precisament 
perquè no té materialitat, és a dir, visibilitat), en l’art fílmic va unit a dos 
nous elements essencials, el temps i el text, que ens ofereixen, respecti-
vament, el relat i la psicologia. I aquests dos elements tenen una matè-
ria: els rastres de la Història, és a dir, les petjades que deixen els esdeve-
niments passats, inclosos aquells que deixa la ciència històrica quan els 
registra i n’analitza la versemblança, ja siguin ficticis o reals; poc importa. 
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La majoria de cineastes, mediocres, mai no han considerat la possibilitat 
que el tema tingui una material tat, una objectivació orgànica, i d’aquí ve 
que les seves propostes creïn una profunda sensació de superficialitat, si 
les comparem amb la literatura, que progressivament arriba a la ridicu-
lesa quan es tracta un tema cada vegada més transcendent.

Syberberg va plantejar aquest assumpte d’una manera completament 
diferent amb un tema molt controvertit, la figura de Hitler, cosa que va 
fer que el mecanisme fos més descriptiu. Per ell, les petjades del passat 
(cites, discursos, imatges d’arxiu, interpretacions d’historiadors, sovint 
antagòniques, edificis, etcètera) no revelen el passat, són simplement la 
seva «matèria», i la seva força es troba en l’opacitat, no en la transparèn-
cia. Amb els cineastes mediocres, també en les obres de ficció, aquests 
senyals es tracten sempre com a transparents, com a excuses per ense-
nyar-nos alguna cosa més i passar de llarg, per revelar-nos alguna cosa 
que desconeixem (encara que sigui irrellevant), per ser organitzades (for-
matades), però sempre sense creure en elles, en la seva realitat.

Per Syberberg aquests senyals són opacs i no hi ha res més enllà. Són 
la història. La seva mirada només pot concentrar-s’hi, no pot travessar-los, 
i tota la força de la seva visió i l’empenta del seu interès xoquen amb la 
resistència física d’aquests objectes… el soroll ensordidor dels cops són 
les imatges, les espurnes són les fulguracions; però les restes, amb inflors, 
són les mateixes: sense guió, sense heroi, el film de Syberberg «no és un 
film de catàstrofes, és la catàstrofe feta film… fi del món, diluvi, cosmos 
en agonia». La gran lliçó, que jo he aprofitat, és haver acceptat la «matè-
ria» fosca com a tal, i haver-la convertit en objectiu únic i repetitiu, com 
la bola del boxador, que rep tots els cops i sempre continua dempeus, no-
més amb un lleuger desgast; Syberberg es va centrar en el que és extern, 
social, en les restes de la representació, i la seva pel·lícula és barroca i 
agònica; jo en la part interna, les restes de la intimitat, i la meva pel·lícula 
és fantàstica, morosa, ondulant i interminable. Però l’obsessió per la ma-
terialitat del tema és la mateixa. Sense cap mena de dubte, sobre Hitler, 
són les dues pel·lícules més excessives i intenses i també les més equàni-
mes, perquè són físiques. Malgrat els seus plantejaments personals retrò-
grades i lleugerament confusos, el Hitler de Syberberg va suscitar l’ad-
miració de personalitats poc sospitoses de conservadorisme com Susan 
Sontag, Gilles Deleuze, Serge Daney o Douglas Sirk. I és que la matèria 
és noble, simple, no es deixa manipular, no admet matisos ni considera-
cions elegants i fines: per Syberberg, en la representació espectacular el 
totalitarisme nazi i l’imperialisme de Hollywood són exactament el ma-
teix, no hi ha cap diferència, com tampoc no n’hi ha, per exemple, en el ti-
pus de repressió que suporten les bones o males consciències.
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PrINCIPI I FINAL

La projecció final, de més de cent hores seguides, dia i nit, fa més de dues 
jornades que dura i m’informen que és tota una experiència. De matinada, 
durant hores, un dimarts o un dimecres, la sala està completament buida 
i només el projeccionista controla que tot segueixi el seu curs, encara que 
de vegades ell també se’n va una estona. Podria ser la il·lustració del fi-
nal d’una època, la de les imatges com a experiència col·lectiva, però és 
tot el contrari, és la imatge d’una renaixença, d’una època nova en què 
les obres es fan i ocupen el seu temps, un temps que busquen compar-
tir i amb aquesta finalitat s’ofereixen, seductores, clandestines, de nit i 
a les fosques. Són autònomes, ningú no les controla, ningú no hi comer-
cia i molt poca gent en gaudeix. Però existeixen, estan fetes amb alegria, 
pagades amb plaer. I després desapareixen. No hi ha documents que les 
certifiquin, ni fotos que les recordin, perquè només existeixen com a ex-
periència. No molesten ningú. Viuen la seva vida, immoral per alguns, ja 
que són luxe pur, no serveixen per res i són cares… Són independents.

La possibilitat d’aquesta projecció final sense interrupció va ser el 
que em va fer decidir a participar en la dOCUMENTA. Era el regal que 
m’oferien. Ahir els ho vaig tornar, amb generositat.

En aquest ambient de camaraderia, també Goethe va ser generós 
amb mi. De vegades insuportable, pel seu egocentrisme extrem, amb una 
energia inacabable tot i la seva edat, em va descobrir, malgrat això, les 
pintoresques memòries d’un personatge únic, Beaumarchais, i d’altres 
no tan aventureres però més instructives, les de Dumont, secretari de 
Mirabeau. Com jo, i com tants altres lectors de Saint-Simon (com ara Pere 
Gimferrer), amb la mort del rei Sol també va abandonar la lectura del lli-
bre, només que ell m’ho va anunciar de manera memorable: «La lectura 
(de Saint-Simon) ha deixat de causar-me plaer. En lloc d’això s’ha apode-
rat de mi el desgrat, de manera que he abandonat el llibre just al lloc on 
el tirà s’ha dignat a abandonar-me a mi».

Hitler, per part seva, es va mostrar sovint condescendent i afable en 
la intimitat. Estava obsessionat i era perillós, però estranyament era un 
seductor, i no em sorprèn que encisés milions de persones. Dos mons mo-
rals s’obrien i es tancaven en mi cada vegada que es treia el bigoti i es can-
viava de vestuari. Era un monstre. Però deliciós i murri explicant secrets 
d’altres governants, també espanyols, que menyspreava per la seva estu-
pidesa (encara que considerava que el poble espanyol era el més corat-
jós d’Europa…); es despatxava especialment a gust amb la vilesa i l’ego-
isme de les corruptes cases reials europees, amb les quals es va encruelir 
amb duresa i a plaer amb la pràctica política quan va poder. I com a ma-
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nifest antiliberal, escoltant la penosa actualitat política dels nostres dies, 
de desgovern del que és públic i extorsió bancària, la seva obsessió per-
què cap treballador de l’estat no tingués ni una ombra de tracte amb em-
preses privades (els funcionaris que volien estalviar només podien com-
prar… bons de l’estat!), les seves paraules eren reconfortants.

Però Fassbinder ens va haver d’advertir on acaba aquesta obsessió, 
com s’infiltra en l’inconscient col·lectiu i com el totalitarisme es troba en 
la genètica de tot estat. La lògica mental del grup la va descriure amb 
probitat, encara que a mi m’avorria; no necessitava lliçons de ningú sobre 
aquest tema, perquè ja he filmat el meu propi epitafi sobre el crepuscle 
del grup i la impossibilitat d’autorealitzar-se espiritualment (encara que 
la utopia d’Esparta no m’abandona): es diu El Senyor ha fet en mi meravelles.

La imatge és una i contínua però està construïda a partir de tres 
ments molt diferents, lògiques mentals, maneres de sentir i formes d’ac-
ció divergents. I és llarga, extremament llarga: «Absurdly long, the movie 
is a new alliance between seeing and the equivocal. Serra’s non-stop film 
screening is a conflation of uncompromising passion for the image, the 
voice, the ‘then’ of history and the ‘now’, the actors, the time in Kassel, 
and the making of the movie itself, which presides over and witnesses the 
last days of dOCUMENTA (13)». 
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Horaris

De dimarts a dissabte, de 12 a 20 h
Diumenges i festius, d’11 a 15 h

Visites guiades. Més informació a:
centredart.bcn.cat

Sant Adrià, 20
08030 Barcelona
932 566 155
centredart@bcn.cat
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