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Resum

L’objecte de la pel·lícula és plasmar una reflexió, considerada com urgent i necessària, sobre
el propi estat d’ànim (crític) dins la «República de Berlín». Tant les polítiques urbanísti-
ques reaccionàries que a ella s’associen, com la reforçada consciència nacionalista i les seves
concepcions arquitectòniques (p. ex. Potsdamer Platz) són sobradament conegudes –a més
a més es tornen a reprendre les mesures de l’estat policial de quan l’ona de privatitzacions a
Berlín durant els anys noranta–. Atès que tot això resulta quotidià i massa conegut, el sec-
tor que es faci càrrec d’aquestes coses de manera crítica, es veurà confrontat amb la seva
pròpia impotència i insignificança política. 

La pel·lícula pren com a base de la història Derrick i Harry, el duo policíac que haurà
d’aclarir tres casos, en els quals la terra s’ha empassat els polítics per haver encaixat la mà
amb el capital privat en motiu de la col·locació de les primeres pedres a Berlín. Aquesta his-
tòria policíaca transcorre en escenaris de Berlín recreats i reals, la majoria dels personat-
ges representats són funcionaris de la política, l’economia i l’arquitectura de la capital, els
quals, juntament amb les forces de l’ordre, tant estatals com privatitzades, pretenen mar-
car el clima polític local. Gairebé passa desapercebut el fet de que, d’una manera conse-
qüent, no surt cap dona en tota la pel·lícula.

Confrontats al desenvolupament de la història, apareixen ajustats passatges de L’estètica
de la resistència de Peter Weiss. L’intent d’adoptar l’art com la comprensió de la societat
des de l’esquerra queda exemplificat en l’Altar de Pèrgam a Berlín, amb el qual la ciutat de
Pèrgam constitueix al seu torn una metàfora: una ciutat-estat despòtica i oligàrquica.
El llibre L’estètica de la resistència arrenca en una època (1933) en la qual el feixisme eli-
mina per complet l’esquerra alemanya. En la pel·lícula, la «recerca de pistes» criminals
s’enllaça d’aquesta manera també amb una arqueologia històrica, una arqueologia de la
resistència i es remet tant a la diferència programàtica entre estètica operativa i idealista
com a la «no existència» –l’extinció de la política d’esquerres–, la qual fins a avui dia, es
veu reflectida en repressions estatals unívoques. 

En la seva investigació, Derrick i Harry es troben amb diferents cercles socials: arqui-
tectes, vianants –que seran «netejats» dels carrers–, funcionaris i «opositors». La informa-
ció (el capital) dels participants s’estanca o bé es canalitza, segons el grau d’impotència.
Els funcionaris pateixen amnèsia i a l’oposició li rebenta el cap. 

Per descomptat, els casos no s’«aclareixen», en el seu lloc, l’«aclaridor» Derrick es torna
esquizofrènic.

Personatges

Comissari (DERRICK), el seu assistent (HARRY), GUIA turístic, TÖPFER (ministre de Medi Ambient),
DÜRR (director dels ferrocarrils federals), SCHREMP (Daimler Benz), DIEPGEN (alcalde de Berlín),
ERNST (agent immobiliari), STIMMANN (conseller d’obres públiques i transport), JAHN (arqui-
tecte), LA REENCARNACIÓ DE HANNO KLEIN (conseller d’obres públiques i transports que va morir
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en circumstàncies misterioses), PRIMER POLICIA CIENTÍFIC, WISSMANN (ministre de foment), INTEL·LEC-
TUALS-CRISANTEMS, NAGEL (arquitecte), UNGERS (arquitecte), KOLLHOFF (arquitecte), ROGERS (arqui-
tecte), KLEIHUES (arquitecte), SEGON POLICIA CIENTÍFIC, TERCER POLICIA CIENTÍFIC, POLICIES, GUARDES DE

SEGURETAT i PROVEÏDORS DE SERVEIS.

Llocs

Museu de Pèrgam, despatx de Derrick, obres del Ministeri de Foment –antic Institut Geològic–,
davant del Reichstag, Potsdamer Platz, Galeries Lafayette, Friedrichstraße, Club dels
Arquitectes, Infobox (a Potsdamer Platz).

Pre-escena: al Museu de Pèrgam

Turistes visitant l’Altar de Pèrgam. Duen una audioguia.

GUIA: Aquí veuen cossos de pedra entrellaçats, dispersats i subjectes en un moviment col·lec-
tiu. Vostè es troba davant dels torsos dels fills de Gea, que s’han rebel·lat contra els déus.
És evident que fan referència a altres batalles. Els dirigents de la dinastia dels atàlides asso-
lien la seva pròpia immortalitat gràcies als seus escultors. Les matances dels pobles gàl·lics
que van entrar pel nord s’han convertit en el triomf de la puresa noble. Aquests esdeveni-
ments els semblen històricament acceptables com a poder sobrepersonal. La subordinada
vol la infinitud i són pocs els que amb un esclafit de dits determinen el destí. Els especia-
listes parlen d’art, en canvi, ells miren de reüll en les venjances esquerdades i senten el cop
de l’urpa en la pròpia carn.

Títol: L’urpa corba

1. Escena a l’oficina

Derrick i Harry. Es veu el passi d’una pel·lícula. Són imatges de l’acte de col·locació d’una pri-
mera pedra. En segon pla es veu el Reichstag embolicat per Christo. Dos funcionaris –òbvia-
ment les dues parts contractants– s’estrenyen la mà. A un dels dos comença a empassar-se’l
la terra, fins que acaba desapareixent. L’escena es repeteix amb altres personatges quan
col·loquen una altra primera pedra.

DERRICK: Para, posa’l altra vegada des del principi.

Es rebobina la pel·l ícula.

DERRICK: Sí, aquí. Reichstag, col·locació de la primera pedra. Quan va ser això? 

HARRY: El 1995.

La pel·l ícula avança.

DERRICK: Qui s’enfonsa?

HARRY: Töpfer, del govern federal.

DERRICK: Qui es queda?

HARRY: Dürr, de Deutsche Bahn Ag.

DERRICK: Més a poc a poc… I aquest solar?
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HARRY: Marró, marró fosc com el caramel, els puros i els bombons de conyac… 

La pel·l ícula segueix fins que apareix una foto de grup.

DERRICK: Qui és aquest?

HARRY: Kleihues, Ungers, Kollhoff i altres arquitectes de Sony, Debis i AT&T en la col·locació
de la primera pedra a Potsdamer Platz. 

La pel·l ícula continua fins a la següent escena d’enfonsament.

HARRY: Diepgen s’enfonsa, Schremp es queda. 

DERRICK: Per què no ens deuen haver cridat fins ara?

HARRY: Fins ara, el dos casos anteriors es podien interpretar d’una manera adequada…

La pel·l ícula continua: escena al carrer davant de les Galeries Lafayette acabades d’inaugu-
rar. Molts proveïdors i policies.

HARRY: Galeries Lafayette, Friedrichstraße, resulta molt difícil llogar els locals, però es van
inaugurar amb una festa VIP molt sumptuosa.

Les imatges mostren ara l’interior de l’edifici, gent amb copes de cava enmig del vestíbul. 

DERRICK: Qui és qui?

HARRY: Aquests són els arquitectes Jahn i Ungers, el conseller d’Obres Públiques Nagel…

Apareix un personatge envoltat de flames.

DERRICK: Qui és aquest? 

HARRY: És la reencarnació de Hanno Klein.

Un personatge amb cap de crisantem que duu una pancarta en la qual es pot llegir: AIXÍ MAI. 

DERRICK: I aquest?

HARRY: Un boig.

Dos funcionaris s’estrenyen la mà al costat del con de vidre de les Galeries.

HARRY: Ernst i Stimmann, sector immobiliari i urbanisme.

Els personatges cauen dintre del con de vidre, giren i al fer-ho queden petrificats. Apareixen
sobreposats sobre les figures de l’Altar de Pèrgam.

2. Escena a l’Altar de Pèrgam

Audioguia, Derrick i Harry.

GUIA: El 2 de juliol de 1816, la fragata Medusa va naufragar quan anava camí de Senegal
degut a la incompetència del comandant i de les autoritats marítimes. Dels gairebé 300 pas-
satgers que anaven a bord, els bots salvavides amb prou feines van poder acollir-ne la mei-
tat. El capità, els oficials i els passatgers més influents es van fer amb els bots per la força.
La resta de passatgers es va haver d’amuntegar en una bassa improvisada construïda amb
restes de mastelers. Els bots salvavides havien de remolcar la barca, però tan bon punt van
aparèixer els primers signes de tempesta, van tallar les amarres i de les 150 persones, des-
prés de 12 dies, només en van quedar 15 en vida. Ni tan sols tres anys després, en l’expo-
sició, van permetre que el quadre es titulés Medusa. Amb el títol L’escena del naufragi, es
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va penjar el quadre molt més amunt que la resta i amb una il·luminació molt dolenta. Fins
a aquest punt els va semblar intolerable el tema als representants de la restauració borbò-
nica, un tema que deixava al descobert la corrupció dels funcionaris, el cinisme i l’egoisme
del govern.

A l’oficina, en segon pla s’aprecia una maqueta de l’Altar de Pèrgam. 

DERRICK: En ocasions s’ha d’eliminar la pròpia gent per a conservar classe. Hi segueixen comis-
sions d’investigació i comandos especials. Per exemple la comissió especial Lietze, que va
ser constituïda degut a l’escàndol d’Antes el 1986.

HARRY: El llegendari llampec esfèric Fischer es va encarregar del cas juntament amb altres
300 agents de la policia judicial. Es van obrir més de 1.000 processos d’investigació contra
la CDU (Unió Demòcrata Cristiana) i la indústria de la construcció. Diepgen va dimitir,
Landowsky i Radunski estaven molt nerviosos, Wohlrabe i Pfennig van desaparèixer. 

DERRICK: Els judicis van ser sobreseguts per parcialitat. Ja no es donen els diners en sobres,
sinó que es donen llocs de treball i s’adjudiquen encàrrecs. La gent i les seves relacions con-
tinuen. On són els dossiers? 

HARRY: Töpfer encara no hi toca gaire.

DERRICK: I Dürr?

Harry (li passa una foto de Dürr): Als anys vuitanta, Dürr havia de sanejar AEG, fet que va
culminar amb l’absorció per part de Daimler. Ara treballa per a la privatització de la xarxa
ferroviària nacional i és pioner en la higiene social pública, a més de vicepresident de la
IHK (Cambra de comerç i Indústria), membre de Berlín 2000 Màrqueting GmbH i una de les
figures de pes en el negoci del tren Transràpid. 

DERRICK: Diepgen?

HARRY (mostra una foto de Diepgen): L’escola superior és estructuralment homòloga a la
classe dirigent. L’efecte que produeix és l’efecte de l’estructura. Durant els seus estudis de
dret va pertànyer a una societat estudiantil amb gust per l’esgrima, en la qual també hi
havia Landowsky, Kittelmann, Lummer, Wohlrabe, Kleman, Radunski, Raue i Finkelnburg.
El 1971 va ser nomenat diputat. El 1985 va obtenir el càrrec d’alcalde malgrat els nombro-
sos casos de donatius no declarats. 

DERRICK: Schremp?

HARRY (ensenya una foto de Schremp): Consell d’administració de Daimler i Debis, aquest home
va ser qui va dur a terme el negoci de Potsdamer Platz amb el govern de la ciutat, que va
acabar davant el Tribunal Europeu per distorsió de la competència. Ara Debis vol vendre al
govern de la ciutat un concepte de transport integrat per diversos milions de marcs. 

DERRICK: Stimmann està clar, i Ernst?

HARRY (foto d’Ernst): Comença la seva carrera el 1969 en el sector dels immobles comercials
i industrials i a principis dels vuitanta va ser un dels principals acaparadors de la primera
ona de liberalitzacions en el mercat immobiliari a Frankfurt. Després de la caiguda del mur
es va concentrar a Berlín Mitte i en els nous estats. L’any 1991, ja manejava un volum de
comandes de 2.500 milions, el 1994 van ser 6.000 milions, les millors connexions per al
fideïcomís, adquireix sobretot terrenys expropiats als nazis –els Hackeschen Höfe entre
altres–, evita la devolució gràcies a Lex Knauthe, íntim amic de la cancelleria, que al seu
torn és amiga de la CDU que és qui li dicta la llei. 

DERRICK: Bé, ara anem al Reichstag.
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3. Escena davant del Reichstag

Primer policia científic, Derrick, Harry.

El primer policia científic pren mostres del sòl i parla fluixet per a si mateix: Un matí clar el
setembre de 1871, Humann escombrava la sorra dels cabells crespats del fill de Gea. Els pri-
mers 25 dies, Humann tenia a la seva disposició 20 treballadors, la majoria búlgars, el sou
dels quals ascendia a 800 marcs. El vigilant cobrava 100 marcs. 500 per a l’equipament.
Humann va tenir una remuneració de 1.000. 

DERRICK: Es poden veure ja els primers resultats?

PRIMER POLICIA CIENTÍFIC: Mirin aquí a la N, les mans de Dürr i Töpfer, fins i tot els moviments
cap amunt i cap avall. Per a K i O fins i tot he reconstruït les siluetes. No obstant això, del
cos del que s’ha empassat la terra no hi ha ni el més mínim rastre.

HARRY: Què hi ha de les condicions del sòl? 

DERRICK: Prendrem mostres per a l’Institut Geològic.

4. Escena davant l’antic Institut Geològic, que s’està transformant 
en Ministeri de Foment

Wissmann, Derrick, Harry. Derrick, Harry i Wissmann apinyats davant de l’edifici. En segon pla
es veu com els treballadors llencen objectes de l’edifici als contenidors. L’escena arrenca enmig
de la conversa. Derrick ensenya les mostres del sòl.

WISSMANN: Per suposat, amb les reformes hem assumit la responsabilitat de l’arxiu geològic.
Segur que partint de les seves mostres, es podran establir algunes dades de referència. 

DERRICK: És molt amable per part seva, senyor… 

HARRY (apuntant-li): …Wissmann, membre de les joventuts de la CDU des de fa 20 anys…

DERRICK: …Senyor Wissmann, quant fa que la geologia forma part de les funcions del Ministeri
de Foment?

WISSMANN: Miri, senyor Derrick. Des de 1602 fins a 1734, els indis van soterrar 150 milions
de lliures esterlines de plata, perquè el poble no fos castigat amb la pèrdua de sentit, tal i
com li havia passat a les gents de l’alta societat. Els ministeris no són més que l’adminis-
tració de la plusvàlua, de la informació, per dir-ho d’alguna manera, de la saviesa, del saber
fer. A més a més s’afegeixen els coneixements sobre l’estat del terreny i el sòl. 

DERRICK: Com per exemple el projecte de l’aeroport de Schönefeld? 

WISSMANN: Això no és del meu àmbit, senyor Derrick. Ens posarem en contacte amb vostès.

En la següent frase s’introdueix música molt fluixa.
Wissmann comença a desfer-se de les mostres i canta: 

Tot allò que no t’encega és fals. 
Tot allò que no sé ha passat a la història, és profund, és vertical.
Tot allò que entenc és horitzontal, horitzontal.
El meu àmbit té futur, la meva empresa es queda.
El meu àmbit té futur, la meva empresa es queda, sí, es queda.
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5. Escena al carrer

Una càmera vigila tant la façana com el carrer. Pel carrer passen molts treballadors del sec-
tor serveis (informants, transports de cabals, missatgers, serveis de neteja, venedors de sal-
xitxes). En segon pla es veu a personal de seguretat públic i privat, que des de posicions a
cobert apunten als transeünts. De tant en tant es desploma algun transeünt. La resta segueix
caminant. Els policies assalten un immoble. Arrenquen cartells en els quals el Conseller de
l’Interior de Berlín, Schönbohm, apareix parodiat com si fos Mr. Proper. Un vigilant enverina
el seu gos. La càmera es desplaça lentament fins al final del carrer. Un text apareix superpo-
sat per fragments en cada escena.

Tot allò que no t’encega és veritable.
Com podem mostrar inversions en curs, 
i com el capital provoca moviments: 
els privilegis, les dependències, els desitjos d’eliminació
i la predisposició a trair per separat?
Com podem representar el flux de fons, 
les seves fonts, el seu desenvolupament i el seu final a les butxaques?
Qui pot treballar per això, per quants diners i quan tindrà lloc l’acomiadament? 
Però si dissenyem una imatge de la màquina 
que simuli l’economia de mercat, 
vostès tancaran els ulls. 
Primer tancaran els ulls davant de la imatge,
després davant dels records, 
després davant dels fets
i davant dels contextos.
Només podem oferir-li una idea aproximada
de com impactarà l’economia de mercat.

6. Escena al jardí del davant, al punt d’informació

Crisantems. Des de dalt s’albiren els últims edificis del carrer. La càmera s’acosta lentament.
Als peus de l’edifici hi ha un jardí idíl·l ic, ple de manifestants i policies immòbils, que es petri-
fiquen poc a poc. 

Vista des de la finestra d’una botiga. A la finestra hi ha gent que observa l’idil·li. Apareix
superposat el text: 

Cada resistència es demostra únicament a si mateixa que existeix? 
Aleshores, en realitat no existeixen.

Poc abans s’inicia un murmuri, que es repeteix en diferents intervals: 

Primer liquidació, després prohibició del partit, defensa de la Constitució, detenció inco-
municada i condenació de la pena per als radicals. 
Saben aquells, en nom dels quals parlem, alguna cosa sobre això? 
O encara amaguem alguna cosa a la màniga, a l’altra cara de la mà,
en un marc petit, 
que aparenta volar en l’aire per a ser rodó?

El murmuri continua fins l’escena següent. Els personatges van d’un costat a l’ altre, en segon
pla hi ha videocassets molt grans. Els caps es converteixen en crisantems. 
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7. Escena al carrer. Derrick, Harry

Derrick i Harry passen per davant de la finestra.

DERRICK: Em pregunto per què no hi ha cossos. Per què solament queda la petjada de la mà
com a rastre? 

HARRY: «Els polítics s’enfonsen quan encaixen la mà amb el capital privat», aquest podria
ser el titular.

DERRICK: Però Roland Ernst també ha desaparegut. Ha de ser cosa dels contractes mateixos,
no de les persones ni de la funció que desenvolupen. 

Els dos segueixen caminant per aquest mateix carrer. Una limusina quasi els atropella.

DERRICK: Ha anat de ben poc. És evident que a algú no li agrada que estiguem aquí. Ara anem
al Club d’Arquitectes.

El carrer està abandonat. Pertot arreu jeuen transeünts assassinats d’un tret. 

8. Escena a Potsdamer Platz, Club d’Arquitectes

Els arquitectes Rogers, Ungers, Kleihues, Kollhoff, el conseller d’obres públiques, Nagel, Derrick
i Harry. El sòl del Club és un mapa de Berlín amb taques enormes. Els arquitectes suspesos en
l’aire, floten d’una taca a una altra i canten.

Avui parlem d’imatge. En alemany, imatge significa aspecte global.
Quan tens un soci de negocis, has de mostrar-li la teva cara. 
Si no li mostres la teva cara, no pots decidir sobre la teva part, no pots explicar les teves
comandes, ni guanyar-te la teva importància. 

Derrick i Harry es dirigeixen al Club.

DERRICK: Aquí trobarem a tots els que eren al vestíbul de les Galeries Lafayette abans que
Stimmann i Ernst desapareguessin.

ARQUITECTES: Fa poc teníem 1.500 vacants a Alabama. 
Es van presentar 60.000 i no van preguntar per l’horari laboral, ni pel sou, ni si es cobrava
la baixa. 
Solament volien la feina. 
Sou i cobrament de la baixa. 
Solament volien la feina. 

Derrick i Harry enfocats en el quadre de la càmera de vigilància del Club d’Arquitectes: 

HARRY: Trobarem la mateixa gent en altres actes de col·locació de la primera pedra: amics
de la Nationalgalerie, la societat bancària, el club de la capital, el club de tennis LTTC Rot
Weiß. No sé si això té alguna cosa a veure amb la delinqüència individual.

Derrick truca al timbre. Els arquitectes es giren cap a l’entrada. 

HARRY: Bon dia, senyors, esperem no destorbar. Som els encarregats d’aclarir els casos Töpfer,
Diepgen, Ernst i Stimmann.

Derrick observa una de les taques al terra i llegeix: densitat d’inversió.

DERRICK: Suposo que coneixien aquestes persones. 
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NAGEL: De tant en tant treballàvem junts.

DERRICK: Entre vostès hi ha alguns dels responsables de les mesures de construcció.

NAGEL: Totes aquestes persones són arquitectes i no polítics. 

DERRICK: Tot i així, hi ha alguna cosa… –vull que quedi clar que faig servir el concepte inten-
cionadament– …alguna cosa estranya en els fonaments que els hagi cridat l’atenció? 

En segon pla, Kollhoff i Rogers llencen maquetes d’arquitectura per la finestra. 

NAGEL (intentant distreure): Ens hem quedat parats. No sabria dir-li cap persona d’aquesta
sala que des de llavors no pateixi amnèsia total. 

DERRICK: Llàstima. Si algú recorda alguna cosa, ja saben on trobar-nos.

Surten del Club.

DERRICK: Però en aquesta superfície… 

HARRY: S’han ordenat exàmens del sòl més exhaustius. Els arqueòlegs treballen en el lloc del
crim a Potsdamer Platz. 

9. Escena a la Infobox a Potsdamer Platz

Audioguia. Sala amb els bustos dels arquitectes de Potsdamer Platz. 

GUIA: L’octubre de 1995 es va inaugurar a Potsdamer Platz la Infobox, un pavelló que els
principals inversors utilitzen com a lloc de relacions públiques. Davant seu es veuen els bus-
tos dels arquitectes, Jahn per Sony, Piano, Isozaki, Kollhof, Rogers per Debis i Grassi per
AT&T. Debis construeix dinou complexos, Sony set, AT&T cinc. Una ciutat de déus amb zones
rigorosament separades. Els despatxos d’administració i els espais d’oficines dels clans diri-
gents resulten inaccessibles i llunyans per a la gent del poble. Com oferir una mínima idea
de la complexitat i grandesa dels edificis sense ofuscar-los?

Pel solar de la Infobox passa un cap de crisantem, cau desplomat i es queda a terra. Pantalla
negra. 

10. Escena al local dels crisantems

Els cap de crisantem van d’un costat a un altre.

UNA VEU AÏLLADA: Sempre volíem recollir quant fos possible dels esdeveniments que donaven
l’encunyació present dels dies i, una vegada més, l’única cosa que va quedar, van ser les
rúbriques que es podien llegir als diaris. Vivim enmig d’aquestes simplificacions, mentre
les idees circulen constantment en abundància. I si resulta que és la fugida allò que ens
arrossega, es tracta d’una fugida forçosa. Caiem esgotats, després de d’haver passat un dia
sencer entre informatius i notícies de premsa. 

11. Escena a Potsdamer Platz 

Una limusina negra es fica en un monticle de sorra, deixa un rastre rere seu. 
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12. Escena a Potsdamer Platz

Segon i tercer policia científic, Derrick, Harry.

SEGON POLICIA CIENTÍFIC: Després de la constitució de l’imperi alemany i del fracàs de la Comuna
de París, Europa feia olor en aquella època a policia, alhora que la capital exigia els tresors.
Per això van continuar les excavacions.

TERCER POLICIA CIENTÍFIC: Al principi, un terç de les excavacions li corresponien a Prússia i dos ter-
ços al consell del Gran Visir. En la seva interdependència, la cort va renunciar a Constantinoble
a canvi del pagament de 20.000 marcs.

Els dos segueixen treballant. Després d’una pausa.

SEGON POLICIA CIENTÍFIC: Res, la microanàlisi també és negativa, ja només ens queden les mar-
ques dels pneumàtics, el perfil dels quals es reconeix fàcilment.

TERCER POLICIA CIENTÍFIC: Aleshores, tenim el cotxe d’un dels autors del delicte com a punt de
partida?

SEGON POLICIA CIENTÍFIC: Les marques encara estan fresques. El cotxe del culpable torna al lloc
del crim.

Derrick i Harry saluden als policies científics. 

DERRICK: Han tret cap conclusió?

TERCER POLICIA CIENTÍFIC: No hi ha ni rastre del cossos dels desapareguts, però observin aquest
perfil. 

DERRICK: És molt estrany. Què et recorda, Harry? 

HARRY: Vectors? S’assembla a una estadística…

TERCER POLICIA CIENTÍFIC: …portada a terme durant molt de temps, encara que les línies de fun-
ció queden molt allunyades.

DERRICK: Moltes gràcies, senyors, han fet un bon treball.

13. Escena a Potsdamer Platz

DERRICK: Una estadística com a petjada de pneumàtics. 

HARRY: En negre l’impost sobre la nòmina, en verd, l’impost sobre el patrimoni. 

DERRICK: L’estadística produeix una lògica de progressió que tal vegada no existeixi. 

HARRY: Hem comprovat el material fílmic al detall, hem enviat els motlles, hem interrogat
als possibles testimonis.

DERRICK: La lògica de la desaparició possiblement sigui fingida.

HARRY: Però el capital flueix.

DERRICK: Töpfer, Diepgen, Stimmann i Ernst s’han acomiadat d’una manera estranya.

DERRICK (es torna bicèfal): La mà invisible, la mà invisible. Ens han enganyat? Estem des-
concertats, confosos, ens han estafat, ens han pres el pèl? Vés amb compte!

La limusina negra persegueix els policies Derrick i Harry pel mig de les obres. Al final es veuen
dos fars enormes que s’acosten cap a la càmera. 
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Fi: Un carrusel

Al centre, les figures petrificades de Kollhoff, Stimmann i Ernst, un policia, un banc del parc.
En el primer cercle uns bessons del sector serveis. En el segon cercle: bancs, papereres, cascos
d’obra, escombres, uniformes. En l’últim cercle, treballadors de la pel·l ícula. Els cercles giren,
topant els uns contra els altres. Sobre el carrusel floten caps de crisantems. Canten: 

La nova elit no té cap lloc. 
La nova elit delira.
L’oposició no té cap subjecte.
Flota.
La nova elit és corporativa i serena,
diu: sóc ordinària. 
La resta ja ho hem passat:
Pop de la corporació.
Dispensador de sentit.

Però vostès, s’han de permetre una vegada més demolir
els fets que els envolten. 
Només per una vegada. 
Per a tenir una idea de res, ningú, enlloc.
I aleshores…
ningú, enlloc. I aleshores…

Encara no conec l’objecte del meu desig. 
Al principi no mira amb malícia,
però assegura ser veritable. 
Ho faig petit, que me’l pugui posar a la butxaca. 
I després comença a obsessionar-me la idea: es pot anivellar o no. 

Però vostès, s’han de permetre una vegada més demolir
els fets que vostès envolten. 
Només per una vegada. 
Per a tenir una idea de res, ningú, enlloc. 
I aleshores…
ningú, enlloc. I aleshores…
ningú, enlloc. I aleshores…
ningú, enlloc. I aleshores…

L’urpa corba és una pel·lícula d’animació que es va fer en 1997 juntament amb Andreas Siekmann, Josef Strau i
Amelie Wulffen. 

Fonts textuals: Peter Weiss: L’estètica de la resistència, Harun Farocki: El foc inextinguible, Matthew D. Rose: Berlin,
Hauptstat von Filz und Korruption.


