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Sinopsi

Ciència ficció és un projecte en curs que presenta diferents episodis que es desenvolupen
en un estudi, en un parc d’atraccions, en un centre comercial i en un edifici d’oficines. Tots
els episodis tracten de la concepció pròpia del treball, així com de la seva obsolescència i
de la manera en la qual es fa evident en la ciutat –centrats al voltant de tendències decons-
tructives en la concepció pròpia del treball com una (gairebé increïble avui dia) rehabilita-
ció de la utopia de la llibertat obtinguda del treball– com es coneix des de la Il·lustració.

Es diu que aquesta utopia va aparèixer amb l’arquitectura de tipus maquinal dels anys
setanta. Sembla més probable que es tractés d’un esperit disciplinari i militarista. Ara, en
l’era del que s’anomena post-fordisme, es pot fer deliberadament una falsa lectura de l’ar-
quitectura dels luxosos centres comercials i centres recreatius. Un lleuger canvi de perspec-
tiva –o una lleu ignorància sobre els estàndards de la seguretat bàsica– permetria un estat
de les coses en el qual la tendència evolutiva en tecnologia podria representar eventual-
ment la promesa d’una feina racionalitzada –no per a crear atur, sinó llibertat del treball–.
De fet, sembla que tot està disposat, els centres comercials, les zones d’esbarjo generosa-
ment dissenyades, els petits supermercats amb un clima d’oasi artificial, només haurien
d’ocupar-se d’un detall organitzatiu minúscul com ara la redistribució de la riquesa social,
a fi de crear lògicament una visió de la realitat intrigant.

Tots els episodis s’han rodat comptant amb la col·laboració d’amics que han estat inte-
ressats en aquest tema entre 1996 i 2001.

…PER TORNAR A GUANYAR-LA, Berlín 1996
Càmera: Martin Ebner
Actors: Martin Ebner, Alice Creischer, Andreas Siekmann, Klaus Weber
Produït per a UTV, un projecte televisiu autoorganitzat
DVD, color, so, 5’ 05’’

Sinopsi

El primer episodi es desenvolupa en un melancòlic parc d’atraccions de Berlín. El parc té un
aspecte fantasmagòric, això és degut al fet que no hi ha ni música ni llums –és a dir, no hi
ha gens d’animació–. Només se senten els crits dels passatgers i els sorolls de les màqui-
nes. Són inevitables les associacions amb una fàbrica. El text d’aquest episodi està inspi-
rat en l’informe de Friedrich Engels titulat La situació de la classe obrera a Anglaterra. La
cita es teixeix en un espiral de sentits absurd que duu al «treball», la impotència i la incons-
ciència a una relació causal.

Text

Acostumaven a portar-nos a coll per damunt la neu d’aquí cap allà i ja llavors, acostumà-
vem a treballar 16 hores. Sovint s’agenollaven per a alimentar-nos quan estàvem dempeus
al costat de la màquina, ja que no volíem abandonar-la si no quèiem desmaiats.

EPISODIS PER A UNA CIÈNCIA FICCIÓ 
SOBRE UNA SOCIETAT EXEMPTA DE TREBALL



2

I si ens guanyem la vida amb el treball, aleshores no volem viure, sinó simplement per-
dre la consciència. Ah, i allò que desenvolupem perquè se segueixi mantenint, impedeix
que perdem completament la consciència i a més ens exigeix una cosa: la impotència, pre-
cisament perquè aquesta és la inconsciència incompleta de la qual un sempre es desperta
per a tornar a aconseguir-la.

LA GENERALITZACIÓ DEL NO TREBALL, Berlín 2000 
Càmera/muntatge: Martin Zawadsky
Actors: Alice Creischer, Andreas Siekmann, Klaus Weber, Katja Eydel
DVD, color, so, 2’ 44’’

Sinopsi

El segon episodi es desenvolupa en un nou centre comercial en el Berlín est. Reprodueix
una escena de La gaia ciència de Nietzsche. Però ara, el boig amb la llanterna no busca a
Déu, sinó que busca feina. Aquesta cerca es confronta amb informes de sabotatge.

Text

Davant del centre comercial, un personatge amb una pancarta: Busco feina.

VEU EN OFF: En la fàbrica de Lordstown, proveïda amb les cintes transportadores més moder-
nes i sofisticades del món, la direcció afirma que els treballadors han rascat la pintura.
Diuen que han destrossat parabrises i retrovisors, fet malbé els seients, torçat les instal·lacions
dels intermitents, llançat volanderes de subjecció en el carburador i trencat les claus de
contacte.

Es troben amb el personatge de la pancarta. La pancarta enfoca cap al fanal. 

Al fanal hi diu: Ne travaille jamais! [No treballis mai!]

PERSONATGE A LA PORTA GIRATÒRIA DEL CENTRE COMERCIAL: S’ha perdut? S’ha perdut com un nen petit?
O és que està amagat? 

VEU EN OFF: Si ets mecànic, pots parar una màquina amb pols o sorra per dos centaus, així
regales una reparació costosa al teu cap. Si treballes en una fàbrica de puntes, pots tallar
amb fulles d’afaitar les corretges de transmissió de les màquines grans. 

PERSONATGE A LA FONT DEL CENTRE COMERCIAL: Nosaltres l’hem mort. Com ho hem pogut fer això?
Com hem pogut buidar el mar? 

VEU EN OFF: Es negaven a tornar a la feina i no li feien gens de cas al seu cap de sindicats.
Li deien que fotés el camp. El muntatge final va decidir bloquejar totes les cintes transpor-
tadores. No van enviar ningú cap a casa. Van passar tota la nit jugant a les cartes.

PERSONATGE DE LA PANCARTA DAVANT DE LES ESCALES AUTOMÀTIQUES: Hi ha encara un amunt i un avall?
No anem com éssers errants a través d’un no-res infinit?

EASY RIDER, Berlín 2000 
Càmera: Thomas Winkelkotte, Antje Schäfer
Muntatge: Angelika Levi
DVD, color, so, 4’ 50’’

Sinopsi

Al tercer episodi es recrea una escena d’Easy Rider.
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Text

Nicholson, Fonda, Hopper al costat de la foguera.

NICHOLSON (li parla al seu casc de moto): Hola col·lega, mai no vaig creure que tornaria a veure’t.

FONDA: Saps? Fa una setmana que ho vaig deixar.

Nicholson beu whisky.

FONDA (es fa un porro): Prova això, millor.

NICHOLSON: Et refereixes a la marihuana?

FONDA: Sí. 

NICHOLSON: Bé, a veure.

HOPPER: Què ha estat això? Què dimonis ha estat això? Mira, estava mirant aquest objecte,
que és com aquell que vam veure l’altra nit i va seguir creuant el cel… Va canviar la direc-
ció i se’n va anar… de seguida. 

FONDA: No sé a què et refereixes.

NICHOLSON: Això era un OVNI fent llums. Quan vam ser a Mèxic fa dues setmanes, vam veure
40 formacions planejant. Ara estan per tot el planeta. Vénen a qualsevol lloc des de 1946,
des de llavors viuen i treballen entre nosaltres. El govern ho sap tot sobre ells.

HOPPER: Però què t’empatolles?

NICHOLSON: Bé, són gent com nosaltres, de dins del sistema solar, tret que hi ha una socie-
tat que està summament involucrada. Em refereixo a què no fan guerres, no tenen un sis-
tema monetari, ni tampoc no tenen superiors, perquè cada persona és un superior. Vull dir
que gràcies a la seva tecnologia, són capaços d’alimentar-se, vestir-se, allotjar-se i moure’s
ells mateixos a parts iguals, sense esforç.

FONDA: Vaja!

HOPPER: Dic jo, que aquest és un món petit, per què no es rebel·len?

NICHOLSON: Si no es rebel·len és perquè provocarien el pànic general. Seguiríem tenint supe-
riors per sobre nostre, als quals faríem riure si féssim pública aquesta informació. Aquests
superiors han decidit reprimir aquesta informació, perquè poden provocar una dramàtica
commoció al nostre sistema antiquat. 

LE TRUC COULEUR, Viena/Berlín 1999
ALICE CREISCHER, MICO HAHN, JANE HEISS, ANDREAS SIEKMANN, THOMAS WINKELKOTTE. 

Muntatge/so: Karl Hoffmann
DVD, color, so, 4’ 18’’

Sinopsi

Al quart episodi aterren alienígenes en el passadís d’un edifici d’oficines, recorren la labe-
ríntica estructura coberta de moqueta i descobreixen «gelatina de treball humà» –un con-
cepte amb el qual Marx designa tant el sou com les mercaderies–. Però el diagnòstic dels
alienígenes no acaba de funcionar. «Sembla que la cosa es complica: el capital és un ope-
rador semiòtic». De la finestra de l’edifici d’oficines, la vista es mou cap a la façana d’un
bloc de pisos, la gent es llença al buit.
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Text

El text es llegeix de dreta a esquerra. Dues veus que se senten com si fossin astronautes
aterrant:

1. VEU: slaropmet srotcudni? (Inductors temporals?)

2. VEU: sativitca! (Activats!)

1. VEU: aicnetsixe ‘d llevin led rodalupinam? (Manipulador del nivell d’existència?)

2. VEU: launam su’d. (D’ús manual.)

1. VEU: laerrimes anoz anu. (Una zona semirreal.)

2. VEU: iuqa nirim, acitsàtnaf óicercnoc axietam al adeuq tnemalos .tignitxe es-revah nelb-
mes slausnes semrof sel setot. (Totes les formes sensuals semblen haver-se extingit. Solament
queda la mateixa concreció fantàstica, mirin aquí.)

2. VEU: Treball! saicnerefid nis onamuh ojabart ed odartnecnoc nu saicnerefid nis orep larulp
ne senegram sol ne noicalicso soniteleg. (Gelatinós, oscil·lació en els marges, en plural,
però sense diferències, un concentrat de treball humà sense diferències.)

1. VEU: aigoloixa’l ravorpmoc de meh .laicos ertserretartni aicnàtsbus al ed tartnecnoc a moc
sedilav nós… Gelatina de treball. (Gelatina de treball… Són «vàlides» com a concentrat de
la substància intraterrestre social. Hem de comprovar l’axiologia.)

Tecleig, xiulets com una fase de centrifugat.

2. VEU: acilpmoc és asoc al euq albmes. (Sembla que la cosa es complica.)

VEU EN OFF: El capital és un operador semiòtic.

Jane i Mona ballen en el precipici d’un edifici.

JANE: Res com un arrodoniment dolç de l’aire.

MONA: No em puc realitzar!

JANE salta. Mentre cau: La mercaderia ha exercit la seva gravitació al principi d’incògnit,
com tot el que queda, com que està per tot arreu, roman invisible.

THOMAS salta: No hi ha marxa enrere.

Cau i canta: Frankfurt, Brussel·les, Hong Kong, Manila, els que prenen decisions són allà i
mai no hi són.

MONA cau: De cop i volta durant el dinar, mentre bevia el sorbet, després del filet, vaig
començar a tossir. 

ELS DIRECTORS (des de la finestra): hhhhhhh.

MONA: Però aquesta societat, quan un arriba i diu que serà invisible… 

JANE: …com i a través de qui, per favor? Dades, per favor, proves, un informe. 

Desapareixen en una superfície reflectant i es converteixen en gelatina de treball.
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SEMPRE HI HA NOMÉS MÉS, 2002 
Càmera: Antje Schäfer
Càmera del making off: Thomas Rieger
Muntatge: Viola Rusche
Locutores: Alice Creischer, Christiane Mennikes, Susanne Leeb, Viola Rusche
Assistent: John Dunn
DVD, color, so, 9’ 30’’

Sinopsis

El cinquè episodi ens porta fins al Centre a Oberhausen, un dels complexos comercials i
recreatius més grans d’Europa. Sovint se cita el Centre com un cas exemplar de reestructu-
ració de la indústria pesada en el sector serveis i del turisme. Als alienígenes els ha de donar
la sensació que en aquest lloc, la societat exempta de feina s’ha consumat. La pel·lícula
tracta sobre aquest enlluernament i la decepció que arriba poc a poc. 

Text

Hi ha un personatge assegut a les escales mecàniques amb un globus de text a la boca com
es veu als còmics. A dins hi diu: Existeix encara un amunt i avall. No anem com éssers errants
a través d’un no-res infinit?

Un altre personatge puja les escales a poc a poc amb una pancarta. A la pancarta hi diu: No
treballis mai!

Hi ha un detectiu davant del recinte del Panorama del Centre, gesticula exageradament:

No solament són les ordres dels financers i dels seus enginyers les que s’estableixen en un
territori de forma tan transitòria com les orenetes. A més, hi ha les muntanyes d’escòria de
tots els somnis d’aquells que van viure aquí abans, residus, els influxos dels quals gairebé
no es poden controlar. I tot això malgrat que els nostres departaments de relacions públi-
ques s’esforcen amb ànsia per concebre aquests sediments com a signe, ja sigui de nació,
història o necessitat i treball.

Sona un telèfon. El detectiu treu el seu mòbil de la butxaca, escolta i parla:

Si? Dos? Primer observeu.

Passa per davant del cartell que indica l’estació de S-Bahn NEUE MITTE [Nou Centre] i es diri-
geix a la càmera:

Ja ho veuen, i fins i tot poden haver-hi invasions, com per exemple el cas dels suposats
subjectes extraterrestres. Segurament són només bojos.

El detectiu ha arribat al costat de la persona amb el globus de text a la boca a l’escala mecà-
nica. En aquesta pel·lícula es tracta d’un ninot de plastilina que a partir d’ara anomenarem
Klaus. El detectiu agafa el globus de text del Klaus i el doblega. Parla: 

De ben segur que no s’equivoca. En el present tot està clarament dirigit i en les històries
de rendiment i consum i les seves eternes, ràpides i nombroses aventures…

Mira amunt, a la cúpula del passatge.

… i tota classe de crisi es neteja amb aquestes històries com si fossin pols fina. 

La seva mirada es troba amb una segona figura amb altre globus de text a la boca. Al globus
hi diu: 
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Sempre hi ha només més. 

En aquesta pel·lícula, el personatge es diu Katja. El detectiu agafa el globus de la Katja, el
doblega i se’l posa a la butxaca: 

Suposo que posseeix una certa arrogància davant del present. És una arrogància que s’ex-
pressa en una mena de no-poder-conformar-se, essent només recurs. 

El Klaus i la Katja a l’ascensor. Miren avall al passatge, miren a les persones assegudes als
bancs a la vora de l’illa de flors. Travessen el passatge.

KATJA: Per fi ha arribat l’hora. S’ha acabat la feina. Aquí hi ha un munt de gent gaudint. I
només al meu cap encara hi ha la sirena de la fàbrica, el rellotge per a fitxar, el carnet de
la fàbrica. Repeteixen i formen els meus desitjos com si els desitjos es trobessin només en
el meu lloc durant la jornada laboral. 

KLAUS: Un és aquí merament un cos. El cos ja no és una incidència, un assumpte, un embo-
lic efímer; el seu vincle amb mi s’ha tornat indissoluble. Ja no m’ho podré treure de sobre.
Arriba a tot arreu abans que jo i llueix i reivindica. Només ell existeix.

KATJA: Això és felicitat. La felicitat només es pot sentir, no es pot contemplar, perquè la
contemplació és un desertar del cos. Per això és un treball tan difícil de desitjar.

KLAUS: Recorda aquelles descripcions de l’essència del cos: sense condicions, sense fissures
ni dissidència, un present només per sí mateix: a les tardes passejar per l’antic recinte de
la fàbrica i voler això i això i això una vegada més sense una resta de jo. 

Agafen l’escala mecànica fins a la secció d’aliments, que en el Centre es diu Oasi CocaCola.

KATJA: …com un dependent fidel que acompleix la seva feina en la secció, que desitja i devora.

Mengen i beuen. Es veu el braç d’un cambrer que porta el menjar i les begudes. 

KLAUS: Sembla que la feina de fabricació de les màquines es duu a terme. Pot ser que hi hagi
un mínim de temps de treball i que aquest es reparteix entre tots. 

KATJA: Mira, ara és un altre cambrer.

KLAUS: Pot ser que cadascú hagi de treballar una o dues hores al dia.

Imatge: el Klaus i la Katja davant de la pantalla de vídeo, apareix en la imatge el braç del
cambrer amb una beguda.

A la pantalla de vídeo de l’Oasi CocaCola passen un videoclip d’Atomic Kitten i canten: Kathie
Lee, fàbrica de bosses Liang Shi, sou 13 cèntims, de 60 a 70 hores setmanals; Wal Mart,
Li Wen Factory, 18 cèntims l’hora, torns de 12 hores; Ann Taylor, Kang Li Fashion
Manufacturers, 13 cèntims l’hora, de 7.30 a 24 hores; Ralph Lauren, Ellen Tracy, Bufona
Allard, Iris Fashions, 20 cèntims, torns de 12 a 15 hores; Esprit, You Li Fashion Factory,
13 cèntims l’hora, de 7.30 a 24 hores; Chirokee Jeans, Meiming Garment Factory, 24 cèn-
tims l’hora, 70 hores a la setmana; sabatilles d’esports Nike i Adidas, Yue Yuen Factory,
19 cèntims l’hora, de 60 a 84 hores a la setmana; Adidas Sportswear, Tung Tat Garment
Factory, 22 cèntims, de 75 a 87 hores a la setmana; Sears, Tianjin Beifang Factory, 
24 cèntims, 60 hores a la setmana

Klaus i Katja van a les boutiques.

KLAUS: Recorda que ens hem proposat l’assimilació total. Per això, desitgem alguna cosa i
després l’aconseguirem, com un dependent fidel, a fi que puguem assegurar-nos de la bellesa
que ens envolta.
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A la botiga: el Klaus balla, fa un salt i agafa un mocador.

Tu la meva única llum, les liles i roses no tenen ni idea, 
de res que pugui assemblar-se a tu en color i lluentor.

Tots dos tornen a posar-se en marxa cap una altra botiga: 

KATJA: Em fa l’efecte que tots els cossos són només la meitat. 

KLAUS: I si l’altra meitat fos, no el treball, sinó les persones les que no tenen valor, cosa que
està determinada per un índex, un percentatge de persones que han de ser desposseïdes,
per a poder continuar construint aquesta bellesa. I si després segueixes vivint, aleshores
vius en certa manera una felicitat estadística. 

En la següent botiga. Katja agafa una bufanda i se l’emprova davant del mirall. 

KATJA: Per això estem tan presents, perquè és impossible suportar el fet de recordar aquesta
relació a cada moment.

Tots dos es dirigeixen a la sortida.

KATJA: Ara ho recordo. Vaig veure les botes vermell pàl·lid d’un oficial de cavalleria. Al repas-
sar-les amb la vista, vaig veure un tros de paper al costat d’un toll. Vaig pensar que l’ofi-
cial hauria atravessat el paper amb el taló en el fang, però no…

Passen pel control de seguretat electrònic de l’entrada i activen alarma. Es queden un moment
immòbils. Katja continua la història: 

…ha pujat amb un sol pas. Volia tocar el paper, però no he pogut.

El detectiu escolta l’alarma des de fora del Centre. Corre per a detenir Katja i Klaus, que seguei-
xen sense immutar-se. Crida:

Robatori! 

Cap dels dos no contesta.

Insisteix: S’avorreixen? No entenen la història? És enrevessada i imprevisible. Queden
detinguts.

El detectiu se’ls emporta cap a fora. Apareixen policies. Katja acaba de contar la seva història:

Una espècie de nàusea dolça va passar del paper a la meva mà.


