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La trajectòria d’Alexander Kluge (Halberstadt, 1932) 
és tan polifònica com aclaparadora. Amb cinquanta-
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Jardins de cooperació és la primera mostra dedicada a 
Alexander Kluge a l’Estat espanyol i, ara com ara, l’úni-
ca retrospectiva de caràcter museogràfic que revisa el 
conjunt de la seva obra en l’àmbit internacional.

El mateix autor ha dirigit la presentació expositiva 
i ha aportat un gran nombre de materials inèdits proce-
dents dels seus arxius personals i del fons documental de 
la seva productora, Kairos-Film. Cal destacar que totes 
les compilacions audiovisuals que es presenten han es-
tat creades específicamente per Kluge per a La Virreina 
Centre de la Imatge. 

A més a més, en el context de Jardins de cooperació 
s’estrenen nou curtmetratges de l’autor alemany: Herbert 
Hausdorf, el germà de la meva mare, El principi òpera, El 
cel nocturn digital sobre París el 13 de novembre de 2015: fosc 
i mut, Temps per viure contra diners, Ingeborg Bachmann: 
homenatge a Maria Callas, Anatomia d’un centaure (segons 
Leonardo da Vinci), Gottfried Wilhelm Leibniz, Triptychon 
i L’intestí pensa.

La trajectòria d’Alexander Kluge (Halberstadt, 1932) és tan 
polifònica com aclaparadora. Amb cinquanta-cinc pel·lícules 
—entre curts i llargmetratges—, gairebé tres mil programes 
de televisió, una obra literària gegantina i assajos decisius 
de teoria política i història del cinema, Kluge ha ultrapassat 
l’epítet d’autor de culte per esdevenir una mena d’institució 
tentacular. Sigui mitjançant denúncies sectorials o disputes 
parlamentàries, entrevistes polèmiques o articles periodís-
tics, els seus posicionaments percudeixen des de fa més de 
mig segle la vida pública alemanya.

Hereu del marxisme il·lustrat de l’Escola de Frankfurt i 
tanmateix, alhora, ferm continuador de l’esperit col·lectivista 
dels anys seixanta i setanta, els projectes de Kluge busquen 
l’obertura i la sostenibilitat d’espais d’ús comunitari, «jardins 
de cooperació enmig de la jungla informativa», segons les se-
ves mateixes paraules. Així, davant de la figura robinsoniana 
de l’artista com a tòtem, Kluge oposa la capacitat transfor-
madora de l’experiència social. Contra el consum acrític de 
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mercaderies culturals aborda l’escriptura, les imatges i la mú-
sica en tant que mitjans de producció de sentiments, és a dir, 
l’ala pràctica de les idees.

Entre la simfonia dadaista i l ’òpera, entre la Gesamt-
kunstwerk wagneriana i l’atles audiovisual, les seves propos-
tes rebutgen qualsevol divisió del treball i fins i tot neguen 
la idea de peça acabada. Per això explora els mateixos temes 
des de la literatura, el cinema i la televisió d’una manera 
indistinta i simultània; o du a terme versions canviants de les 
seves pel·lícules, els seus relats i els seus programes televisius 
tot transferint les perspectives d’un territori a l’altre, reutilit-
zant-ne fragments per fer frisos d’una durada desmesurada 
o narracions ben breus i assajos fílmics.

Amb tot, Kluge se situa tan lluny de la noció sacramental 
d’obra autosuficient com de les retòriques que exalten proces-
sos i metodologies, encreuaments de disciplines i intercanvis 
gramaticals. Al contrari, tota la seva trajectòria personifica 
aquest compromís àgil i irreductible amb una pràctica subs-
tancialment útil, alliberada del corporativisme i de l’endogà-
mia, mentre que la seva producció es desplega a la manera 
d’una partitura infinita, una fabulosa diatriba sobre l’obsti-
nació humana davant dels avatars de la història.

*
Després d’estudiar dret, història i música sacra, el 1956 Alex-
ander Kluge es doctora en Dret amb una tesi sobre l’autono-
mia jurídica universitària, Die Universitäts-Selbstverwaltung. 
Ihre Geschichte und gegenwärtige Rechtsform (La administra-
ció de la universitat. La seva història i la reforma actual).1 No 
gaire més tard comença a treballar com a assessor legal de 
l’IfS (Institut d’Investigació Social), un organisme que ales-
hores agrupava els membres de l’Escola de Frankfurt. Allà 
coneix Jürgen Habermas i, sobretot, Theodor W. Adorno, 
el seu mentor i mestre.

El jove Kluge alterna la professió d’advocat amb l’escrip-
tura literària, una disciplina de poca reputació entre els soci-
òlegs del cenacle de Frankfurt. És per això, per allunyar-lo de 

1 Klostermann, Frankfurt, 1958.
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la literatura, que Adorno li aconsegueix una passantia com 
a assistent del director Fritz Lang, que aleshores rodava la 
pel·lícula Der Tiger von Eschnapur (El tigre d’Esnapur, 1958).

Els primers anys de la dècada dels seixanta són d’una 
frenètica activitat pública i creativa. El 1960 filma, amb 
Peter Schamoni, el seu primer curtmetratge, Brutalität in 
Stein (Brutalitat en pedra),2 una anàlisi del llegat arquitec-
tònic del nazisme. El 1961 publica, amb Hellmuth Becker, 
Kulturpolitik und Ausgabenkontrolle (Política cultural i con-
trol pressupostari),3 un informe sobre les polítiques culturals 
del moment i el control de la despesa social. Durant aquest 
temps forma part del Gruppe 47, el moviment literari que 
va aplegar Heinrich Böll, Günter Grass, Hans Magnus 
Enzensberger i Paul Celan, entre d’altres. Alhora, el 1962, 
s’implica intensament en l’elaboració del cèlebre Manifest 
d’Oberhausen, que conduirà al sistema d’ajudes a la cinema-
tografia articulat a l’entorn de l’Autorenfilm o film d’autor, 
un concepte extret dels idearis de la Nouvelle Vague. També 
el 1962 surt a la llum Lebensläufe (Biografies),4 el seu primer 
llibre de relats, que aplega diverses històries en què ja aparei-
xen personatges, com ara Anita G., que seran protagonistes 
en les seves pel·lícules posteriors. El mateix any funda, amb 
Detten Schleiermacher i Edgar Reitz, l’Institut für Filmge-
staltung (Institut de Cinematografia), la primera escola de 
cinema de la RFA, situada a la Hochschule für Gestaltung 
d’Ulm. Per acabar, el 1963, crea la seva pròpia productora, 
Kairos-Film.

Considerat l’estratega polític i el garant jurídic del Nou 
Cinema Alemany, Kluge exerceix, durant l’inici de la seva 
trajectòria i fins i tot més endavant, un paper de frontissa 
entre la teoria crítica de l’Escola de Frankfurt i la reforma 
de la indústria cinematogràfica a Alemanya. Des d’aquesta 
perspectiva, es podria dir que és, alhora i per edat, el dar-
rer epígon d’aquesta gran tradició del pensament modern 

2 Producció, direcció i guió: Alexander Kluge i Peter Schamoni. 35 mm, b/n, 
12 min, 1960. 

3 Klostermann, Frankfurt, 1961.
4 Goverts, Stuttgart, 1962.
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centreeuropeu simbolitzada per Adorno i Horkheimer, en-
tre d’altres, i el pioner d’una estètica fílmica específicament 
germànica que reivindicarà el cinema com a àmbit públic de 
contracultura.

*
La segona meitat dels anys seixanta és un període marcat per 
la repercussió dels seus treballs cinematogràfics en l’àmbit in-
ternacional. D’aquesta manera, el 1966, un parell d’anys més 
tard de publicar la novel·la Schlachtbeschreibung (Descripció 
de la batalla, 1964),5 estrena el primer dels seus llargmetrat-
ges, Abschied von gestern – Anita G. (Adéu a l’ahir. Anita G.),6 
i esdevé el primer director alemany que, després de la guerra, 
guanya el Lleó de Plata en el Festival de Venècia. Dos anys 
després aconseguirà el Lleó d’Or per Die Artisten in der Zir-
kuskuppel: ratlos (Artistes sota la carpa del circ: perplexos),7 
que reobre l’atenció d’Europa respecte al cinema produït a 
Alemanya.

Després d’aquests guardons, lluny de moderar el seu ac-
tivisme polític, Kluge lidera el grup de pressió parlamentària 
contra la llei de promoció cinematogràfica impulsada el 1967 
per empresaris de la indústria de l’entreteniment. Així, en 
representació del Col·lectiu de Nous Productors Alemanys 
de Llargmetratges, aconsegueix imposar una mesura de 
compromís que serà la base per a la reforma de la llei cine-
matogràfica de 1973-1974. Aquest nou marc legal obligava 
les cadenes de televisió a invertir un pressupost més ampli en 
la producció fílmica, fent servir un fons de desenvolupament 
i coproduccions entre el cinema i la televisió.

Entre 1970 i 1972 realitza les pel·lícules de ciència-ficció 
Der große Verhau (El gran caos)8 i Willi Tobler und der Unter-
gang der 6. Flotte (Willi Tobler i l’enfonsament de la sisena 

5 Walter, Olten/Freiburg im Breisgau, 1964.
6 Producció: Kairos-Film en col·laboració amb Independent Film, Berlín.  

Direcció: Alexander Kluge. Guió: Alexander Kluge, a partir del seu relat 
«Anita G.». 35 mm, b/n, 88 min, 1965-1966.

7 Producció: Kairos-Film. Direcció i guió: Alexander Kluge. 35 mm, b/n i color, 
103 min, 1967.

8 Producció: Kairos-Film. Direcció i guió: Alexander Kluge. 35 mm, b/n i color, 
86 min, 1969-1970.
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flota).9 El 1972 publica la primera de les seves col·laboracions 
amb Oskar Negt, Öffentlichkeit und Erfahrung – Zur Organi-
sationsanalyse von bürgerlicher und proletarischer Öffentlichkeit 
(Esfera pública i experiència. L’organització burgesa i prole-
tària de l’esfera pública),10 un assaig que acabarà sent «lectura 
obligatòria» per a la generació d’estudiants del Maig del 68  
i que pretenia ser una rèplica radical al conegut Strukturwan-
del der Öffentlichkeit (1962)11 de Jürgen Habermas.

Durant els anys setanta, quan la comissió federal d’aju-
des cinematogràfiques destinava partides pressupostàries 
quantioses per a les adaptacions literàries, Kluge se’n des-
marca i centra la seva atenció en temes d’actualitat i causes 
controvertides com ara la legislació de l’avortament a Gele-
genheitsarbeit einer Sklavin (Treball ocasional d’una esclava, 
1973);12 l’especulació immobiliària amb In Gefahr und größ-
ter Not Bringt der Mittelweg den Tod (En situació de perill  
i d’extrema angoixa, el camí d’enmig mena a la mort, 1974);13 
el terrorisme urbà en el film col·lectiu Deutschland im Herbst 
(Alemanya a la tardor, 1978),14 amb R.W. Fassbinder, Edgar 
Reitz, Volker Schlöndorff i Katja Rupé, entre d’altres, així 
com la política regional d’ensenyament de la història amb Die 
Patriotin (La patriota, 1979).15

El 1974 estrena In Gefahr und größter Not bringt der 
Mittelweg den Tod, realitzada amb Edgar Reitz, i el 1975 Der 

9 Producció: Kairos-Film. Direcció i guió: Alexander Kluge. 35 mm, b/n i color, 
96 min, 1971.

10 Suhrkamp, Frankfurt, 1972.
11 Traduït al castellà com Historia y crítica de la opinión pública, Gustavo Gili, 

Barcelona, 1981.
12 Producció: Kairos-Film. Direcció i guió: Alexander Kluge. 35 mm, b/n, 91 min, 

1973.
13 Producció: RK-Film (Reitz-Film, Kairos-Film). Direcció i guió: Alexander 

Kluge i Edgar Reitz. 35 mm, b/n, 90 min, 1974.
14 Producció: Pro-ject Filmproduktion im Filmverlag der Autoren, Kairos-Film 

i Hallelujah-Film. Direcció: Alexander Kluge, Volker Schlöndorff, Rainer 
Werner Fassbinder, Alf Brustellin, Bernhard Sinkel, Katja Rupe, Hans Peter 
Cloos, Edgar Reitz, Maximiliane Mainka i Peter Schubert. Guió: Heinrich 
Böll, Peter Steinbach i els directors. 35 mm, color i b/n, 123 min, 1978.

15 Producció: Kairos-Film. Direcció i guió: Alexander Kluge. 35 mm, b/n i 
color, 121 min, 1979.
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starke Ferdinand (Ferdinand el radical),16 l’única incursió en 
el cinema narratiu que empra com a protagonista el cap de 
seguretat Ferdinand Rieche, un personatge d’un dels seus lli-
bres de relats. Simultàniament continua escrivint literatura 
—Lernprozesse mit tödlichem Ausgang (Processos d’aprenen-
tatge amb resultat de mort, 1973),17 Gelegenheitsarbeit einer 
Sklavin. Zur realistischen Methode (Treball ocasional d’una 
esclava. Sobre el mètode realista, 1975)18 i Neue Geschich-
ten, Hefte 1-18: «Unheimlichkeit der Zeit» (Noves històries, 
quaderns 1-18: «Misteri del temps», 1977)19 i Die Patriotin 
– Texte/Bilder 1-6 (La patriota. Text/imatges 1-6, 1979)—,20 
estudis sobre producció cinematogràfica —Filmwirtschaft in 
der Bundesrepublik Deutschland und Europa (L’economia del 
cinema a la República Federal Alemanya i a Europa, 1973), 

21 amb Michael Dost i Florian Hopf— i assajos polítics com 
l’esmentada Öffentlichkeit und Erfahrung (Esfera pública  
i experiència, 1972), amb Oskar Negt.

*
La feina d’Alexander Kluge es diversifica durant els anys 
vuitanta. El 1980 i el 1983 estrena dues pel·lícules corals 
significatives, Der Kandidat (El candidat),22 amb Alexander 
von Eschwege, Volker Schlöndorff i Stefan Aust —sobre 
el controvertit polític alemany Franz Josef Strauß, un dels 
implicats en l’«escàndol Spiegel», que va posar en evidència 
trets autoritaris de l’Estat contra la llibertat d’expressió—, 
i Krieg und Frieden (Guerra i pau),23 amb Axel Engstfeld, 

16 Producció: Kairos-Film i Reitz-Film. Direcció: Alexander Kluge. Guió: 
Alexander Kluge a partir del seu conte «Ein Bolschewist des Kapitals»  
[Un bolxevic del capital]. 35 mm, color, 97 min, 1975-1976.

17 Suhrkamp, Frankfurt, 1973.
18 Suhrkamp, Frankfurt, 1975.
19 Suhrkamp, Frankfurt, 1977.
20 Zweitausendeins, Frankfurt, 1979.
21 Hanser, Munic, 1973.
22 Producció: Pro-ject Filmproduktion im Filmverlag der Autoren, Bioskop-Film 

i Kairos-Film. Direcció i guió: Stefan Aust, Alexander von Eschwege, Alexan-
der Kluge i Volker Schlöndorff. 35 mm, b/n i color, 129 min, 1980.

23 Producció: Pro-ject Filmproduktion im Filmverlag der Autoren, Bioskop-
Film i Kairos-Film. Direcció: Alexander Kluge, Stefan Aust, Axel Engstfeld 
i Volker Schlöndorff. Guió: Heinrich Böll i els directors. 35 mm, color, 120 
min, 1982-1983.
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Gelegenheitsarbeit einer Sklavin, 1973. © Kairos Film Archiv

 

Festival de curtmetratges d’Oberhausen, 1962.
© Archiv der Internationalen Kurzfilmtage Oberhausen



Alexander Kluge i Hannelore Hoger. © dctp Archiv

Alexander Kluge i Oskar Negt. © dctp Archiv



Helge Schneider. © dctp Archiv

Peter Berling. © dctp Archiv



La Domenica del Corriere, 1956. © Alexander Kluge Archiv



Stefan Aust i Volker Schlöndorff, a l’entorn de l’anomenada 
«crisi dels euromíssils».

El 1983 filma un altre dels seus títols canònics, Die Macht 
der Gefühle (El poder dels sentiments),24 publica el llibre ho-
mònim i obre, així, un cicle molt extens a l’entorn d’aquest 
mateix tema, amb ampliacions successives dins del camp li-
terari des d’aquesta obra magna que és Chronik der Gefühle 
(Crònica dels sentiments, 2000 i 2009). Dos anys més tard, 
el 1985, estrena Der Angriff der Gegenwart auf die übrige Zeit 
(L’atac del present a la resta dels temps),25 que igualment fa 
servir el format de mosaic a partir de blocs ficcionats i do-
cumentals, en què es persegueix provocar jocs d’associacions 
i interpretacions en l’espectador. Completa aquesta mena 
de trilogia sobre els relats històrics i els seus blind spots la 
pel·lícula Vermischte Nachrichten (Miscel·lània de notícies, 
1986),26 veritable miscel·lània de notícies i excursos fílmics.

El mètode de treball de Kluge es referma amb els tres 
films que acabem de remarcar, encara que ja havia tingut 
la seva màxima expressió en un altre assaig clau, Geschichte 
und Eigensinn (Història i obstinació, 1981),27 escrit també 
amb Oskar Negt i que tindrà una versió ampliada el 1993. 
Al llarg d’aquestes obres veiem la seva preferència per les 
compilacions de fragments que alternen literatura i història; 
la idea de work in progress o de Verbund, segons la consigna 
propugnada per Harun Farocki, en què l’objectiu és enunci-
ar el caràcter històric de les idees, no ensenyorir-se dels seus 
mateixos desplegaments; així com el concepte de cas d’estudi, 
que enllaçava els llibres de ficció de Kluge amb el seu cine-
ma i els emmarcava en el territori de la «paràbola contada de 
viva veu», sense mitjà específic o a través de qualsevol tipus 
de mitjà.

24 Producció: Kairos-Film. Direcció i guió: Alexander Kluge. 35 mm, b/n i color, 
115 min, 1983.

25 Producció: Kairos-Film i ZDF. Direcció i guió: Alexander Kluge. 35 mm, 
color, 113 min, 1985.

26 Producció: Kairos-Film i ZDF. Direcció i guió: Alexander Kluge. 35 mm, 
b/n i color, 103 min, 1986.

27 Zweitausendeins, Frankfurt, 1981.
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El 1984 dóna un tomb dràstic a la seva trajectòria: cons-
titueix la productora dctp (Development Company for 
Television Programmes) i, en col·laboració amb Der Spiegel 
i l’agència de publicitat japonesa Dentsu, comença a desen-
volupar programes culturals per a cadenes de televisió com 
ara SAT1, RTL plus i posteriorment VOX. A partir de 1988 
dctp adquireix una llicència pròpia d’emissió i du a terme 
nombrosos magazins de cultura realitzats per Kluge —Prime 
Time/Spätausgabe, 10 vor 11/Ten to Eleven, News & Stories  
i SPIEGEL TV REPORTAGE—, a banda de les produccions 
de Spiegel TV Magazine i Stern TV.

El contingut d’aquestes revistes audiovisuals integra films 
d’un minut, assajos cinematogràfics i converses sobre temes 
del tot inclassificables amb autors de la talla de Heiner Mül-
ler, Joseph E. Stiglitz, Peter Sloterdijk, Mikhaïl Gorbatxov, 
Jean-Luc Godard, Michael Haneke o Hans Magnus Enzens-
berger, entre molts d’altres. Tenen una especial rellevància 
les sèries de diàlegs amb personatges històrics ficticis, inter-
pretats gairebé sempre pels còmics Helge Schneider i Peter 
Berling, i també per Hannelore Hoger, actriu protagonista 
d’alguns dels principals títols de la filmografia klugiana.

La producció de Kluge als anys vuitanta s’amplia amb 
diversos treballs literaris, com els esmentats Die Macht der 
Gefühle (1984) i Der Angriff der Gegenwart auf die übrige Zeit 
(L’atac del present a la resta dels temps, 1985);28 llibres sobre 
teoria del cinema —Bestandsaufnahme. Utopie Film (Inven-
tari. Cinema utopia, 1983),29 Ulmer Dramaturgien. Reibungs-
verluste (Dramatúrgies ulmianes. Friccions, 1985),30 amb 
Klaus Eder, i Industrialisierung des Bewußtseins. Eine kritische 
Auseinandersetzung mit den »neuen« Medien (Industrialitza-
ció de la consciència. Una confrontació crítica amb els nous 
mitjans,1985),31 amb Günter Gaus, Klaus von Bismarck i 
Ferdinand Sieger—, així com estudis de literatura —Theodor 
Fontane, Heinrich von Kleist und Anna Wilde. Zur Grammatik 

28 Guió de la pel·lícula, Syndikat/EVA, Frankfurt, 1985.
29 Zweitausendeins, Frankfurt, 1983.
30 Carl Hanser, Munic/Viena, 1980.
31 Piper, Munic, 1985.
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 der Zeit (Theodor Fontane, Heinrich von Kleist i Anna Wilde. 
Per a una gramàtica del temps, 1987).32

*
Per als historiadors del cinema més puristes, el pas d’Alex-
ander Kluge al mitjà televisiu s’ha qualificat com «un pacte 
amb el diable», pel fet que s’ha produït en els dominis dels 
consorcis corporatius mediàtics, és a dir, als antípodes de 
l’espai intel·lectual en què es van desenvolupar les primeres 
reivindicacions del cinema d’autor. De la mateixa manera, 
per als qui van entendre les seves pel·lícules com a proclames 
revolucionàries, els experiments de Kluge des de la televisió 
no són sinó una nota anòmala a peu de pàgina dins de la 
seva vasta trajectòria dissident. Per acabar, per als qui han 
militat en alguns dels seus conceptes centrals, en les nocions 
d’esfera pública, experiència productiva o pràctica fílmica 
emancipadora, que Kluge saltés a les graelles del prime time 
és un —alt— preu pagat pel seu entusiasme i la seva curi-
ositat irreprimible, per la seva vocació de servei col·lectiu 
després de ser més de cinquanta anys a les principals línies 
de combat.

Tanmateix, resulta menys rebuscat comparar, segons 
ha fet el mateix Kluge, aquest canvi de territori amb, per 
exemple, la idea de televisió directa de Jean Renoir; o amb 
el projecte d’enciclopèdia televisiva de Roberto Rossellini, 
una referència del tot decisiva per a Kluge; o, fins i tot, ja 
en el nostre context, amb les produccions de Basilio Martín 
Patino a RTVE; o, des de l’àmbit germànic, amb les sèries 
televisives del seu company Edgar Reitz.

Només cal fer una ullada a http://www.dctp.tv/, la pla-
taforma digital que acull, reordena i compila els programes 
culturals de Kluge, per comprendre quin és l’estatus que el 
realitzador atorga a aquest mitjà, fins quin punt nodreix les 
seves propostes de llarga durada, per exemple la sobreexposa-
da Nachrichten aus der ideologischen Antike. Marx, Eisenstein, 

32 Wagenbach, Berlín, 1987.
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Das Kapital (Notícies de l’antiguitat ideològica. Marx, Eisen-
stein, El capital, 2008).33

Així, el viatge des de l’Autorenfilm fins a l’editor televisiu, 
des dels curtmetratges agitadors dels anys seixanta fins al pa-
nòptic de les seves obres actuals, és, en el fons i conseqüent-
ment, un mateix recorregut d’adequació a les metamorfosis 
que van assetjar el saber cultural durant aquest mig segle, 
una manera de construir espais de discrepància i de coope-
ració contra les cacofonies informatives o les manipulacions 
industrials dels sentiments gregaris.

*
Als anys noranta Kluge publica dos llibres en col·laboració 
amb el dramaturg, poeta i assagista Heiner Müller, com-
pany de viatge i un dels seus grans referents: Ich schulde der 
Welt einen Toten. Gespräche (Dec un mort al món. Converses, 
1995)34 i Ich bin ein Landvermesser. Gespräche und Bilder (Sóc 
un topògraf. Converses i imatges, 1998).35 També escriu Die 
Wächter des Sarkophags. 10 Jahre Tschernobyl (Els guardians 
del sarcòfag. Deu anys després de Txernòbil, 1996),36 sobre 
el desè aniversari de la tragèdia a la central nuclear soviètica, 
que completa la sèrie de programes que, amb el mateix títol, 
va dedicar a aquest tema a la televisió.

Durant les dues últimes dècades Alexander Kluge ha 
gaudit d’un progressiu reconeixement públic, sobretot a 
Alemanya. En qualsevol cas, si se’l compara amb els seus 
«germans petits» germànics, R.W. Fassbinder, Werner Her-
zog i Wim Wenders, i fins i tot amb alguns companys de 
generació com ara Edgar Reitz o Hans-Jürgen Syberberg, la 
seva trajectòria roman, encara avui, sense un relat crític que 
hagi analitzat d’una manera integral quins van ser els seus 
diversos camps d’enunciació i les connexions entre aquests.

A això contribueix el fet que els treballs de Kluge 
manifesten una anòmala impersonalitat: que l’autor hagi 

33 Producció: Filmedition Suhrkamp i Kairos-Film. B/n i color, 570 min, amb 
un assaig d’Alexander Kluge, 2008.

34 Rotbuch, Hamburg, 1995.
35 Rotbuch, Hamburg, 1996.
36 Rotbuch, Hamburg, 1996.
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renunciat a presentar-se com un visionari investit de la seva 
creu gloriosa i inefable. D’altra banda, sembla que Kluge va 
aconseguir erigir, mitjançant la seva plataforma televisiva  
a Internet i a través d’una obra literària en estat de revisió i 
d’ampliació permanents, així com des dels projectes conjunts 
que ha anat establint amb nombrosos autors i col·lectius, 
un circuit fora de la dicotomia entre mercat i pràctica inde-
pendent, i, d’aquesta manera, ha actualitzat aquella cultura 
cinematogràfica de la República de Weimar dels anys vint 
—reivindicada als anys seixanta—, en què el debat des dels 
centres municipals, els cineclubs i les associacions università-
ries no només fonamentava les pràctiques fílmiques, sinó que 
diluïa les fronteres entre cineastes aficionats i professionals, 
i exposava els uns i els altres a l’autorepresentació pública.

Així mateix, durant tot aquest temps Kluge ha mantin-
gut el seu desdeny per la imatge considerada com a realitat 
autònoma, de manera que, davant dels nous escenaris digi-
tals, la seva obra ha virat cap a altres formes de compromís  
i no tant cap a una melancolia cinèfila o una fascinació acrí-
tica amb els mitjans de reproducció. N’és la prova el llibre 
Die Entsprechung einer Oase. Essay für die digitale Generation 
(L’equivalent a un oasi. Assaig per a la generació digital, 
2013),37 en què elabora una mena de manifest sobre la in-
dependència creativa a Internet, les restriccions imposades 
pels poders econòmics i la distribució gratuïta d’experiències 
socials i culturals.

*
Parafrasejant el títol de la seva pel·lícula sobre El capital de 
Marx i l’intent de traducció fílmica per part d’Eisenstein, 
podríem dir que la trajectòria d’Alexander Kluge s’expressa, 
en el nostre temps, com a prospecció del present ideològic 
abans que no pas com a arqueologia, més a la manera d’una 
auscultació propositiva que com un diagnòstic sadollat de  
si mateix.

Durant els darrers seixanta anys, pocs autors han con-
viscut, precedit i superat tants apogeus i tants pessimismes 

37 Mikrotext, publicació digital del 27 d’agost de 2013.
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generacionals, tantes autoimmolacions i tantes efemèrides. 
En aquest sentit, Kluge continua sent un perfecte advocat 
de la cooperació no exempta de tensions, és a dir, algú a qui 
difícilment se’l pot adscriure a cap ortodòxia, tot i haver-ne 
estat «objecte de rescat» en algunes ocasions.

Vistos des de la perspectiva històrica, els seus treballs han 
participat de nombroses epifanies culturals nascudes a Europa: 
des del pensament crític alemany dels anys cinquanta fins a 
l’ideari del Maig del 68 francès, passant pel cinema d’art i as-
saig polític dels setanta, la literatura historicista dels vuitanta 
i els noranta o el gresol audiovisual dels temps digitals. Tan-
mateix, en tots aquests moments Kluge va desplaçar els seus 
interessos al racó menys equidistant. Per això, sent testimoni 
i partícip dels successius transvestismes de la històrica, no ha 
sucumbit al cinisme o a la indiferència paternalista. Així, al 
contrari que el seu admirat Jean-Luc Godard, Kluge va perse-
verar a comparèixer de manera crítica i sistemàtica en l’esfera 
pública, assumint que no hi ha un a fora i un a dins d’aquesta 
esfera, sinó maneres diverses de fer-la o desbaratar-la.

Per acabar, s’escau remarcar que en l’obra de Kluge hi 
ha una proposta per a la producció d’imatges que no les se-
gresta dels seus usos socials i crítics, si bé tampoc no les lliu-
ra al bany baptismal o justificatiu del discurs. Des d’aquesta 
perspectiva, els seus llibres il·lustrats amb fotografies, esque-
mes militars o gravats antics, els seus films interromputs per 
descripcions literàries, documents procedents de la cultu-
ra popular i materials del camp de la ciència, l’economia o 
els mitjans de masses sembla que desactivin els límits entre 
imatge i imaginari, entre experiència visual i relat.

Kluge s’ha definit diverses vegades com un treballador 
de l’esfera pública i, més en concret, com a algú que explica 
històries mitjançant l’escriptura o a través d’imatges mò-
bils, segons convingui. És des d’aquesta mateixa obstinació 
a narrar i no malgrat tot, sinó des de l’ús i la funcionalitat 
que ofereix el llenguatge col·lectiu, que el treball d’Alexander 
Kluge es mostra més enigmàtic i indefinible i, alhora, més 
políticament decisiu.

* 
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L’activitat constant de Kluge impedeix establir una crono-
logia definitiva per a la seva trajectòria. A més, la traducció 
molt parcial de les seves obres a altres llengües —sobretot en 
l’àmbit de l’assaig i la literatura— en dificulta l’empresa.

El text que precedeix aquesta nota ha fet servir parcial-
ment fonts diverses, entre les quals cal esmentar els pròlegs 
i els epílegs de Carla Imbrogno —una de les principals es-
pecialistes internacionals en Kluge— a 120 historias del cine 
(2010) i El contexto de un jardín. Discursos sobre las artes, la 
esfera pública y la tarea del autor (2014), tots dos llibres pu-
blicats per l’editorial de Buenos Aires Caja Negra; l’assaig 
introductori a l’edició en anglès de Geschichte und Eigensinn 
(History & Obstinacy, 2014), firmat per Devin Fore per a 
Zone Books, de Nova York; l’article «Malenconia i mimetis-
me: els enigmes d’Alexander Kluge», de Thomas Elsaesser, 
revista Trafic (núm. 31, tardor de 1999), traduït i reeditat per 
la Filmoteca de Catalunya el març de 2004 amb motiu del 
programa de cinema Alexander Kluge. L’atac del present a  
la resta dels temps, produït pel Museu d’Art Contemporani  
de Barcelona (MACBA) en col·laboració amb el Goethe- 
Institut de Barcelona i la Filmoteca de Catalunya, així com el 
text que va acompanyar aquest programa, escrit per Marcelo 
Expósito; la web https://kluge.library.cornell.edu/, projecte de 
Cornell University, Universität Bremen i Princeton Univer-
sity; la mateixa web de l’autor, http://www.kluge-alexander.
de/; el conegut número 149 que la revista October va dedicar a 
Kluge (http://www.mitpressjournals.org/toc/octo/-/149), i altres 
fonts diverses.
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