
Diumenge 14 de novembre. 16h. Auditori MACBA 

(Entrada única per a les parts 2ª i 3ª, amb possibilitat de sortir i tornar a entrar) 

2ª Part: TOTES LES COSES SÓN PERSONES ENCANTADES  

Què és el que anomenem el fetitxisme de la mercaderia? El poder delicat i alhora 
diligent del capital, quins encanteris produeix? Per què els homes no són amos i 
senyors de la seva producció? Què significa “associació de productors lliures”? Per 
què fracassen les revolucions? Per manca de temps o per principi? Què vol dir que 
totes les coses són persones encantades? Amb una pel·lícula de Tom Tykwer sobre 
l’enorme riquesa de detalls que apareixen en una imatge cinematogràfica a mesura 
que hom s’interessa pel procés de producció de les coses.  

 

Capítols i horaris 2ª PART 

16:00 1.  L’home en la cosa. Un film de Tom Tykwer. 

16:09 2. Torxa de la llibertat.  

16:19 3.  Totes les coses són persones encantades. Peter Sloterdijk sobre les metamorfosis 
de la plusvàlua.  

17:05 4.  So d’ambient d’una lluita laboral que ja no existeix.  

17:13 5.  Cançó de la grua Milchsack Nr. 4.  

17:15 6.  Què significa “fracassar amb bona cara” en la societat del risc?  

  Amb Oskar Negt.  

17:20  7.  Breu història de la burgesia. Per H.M. Enzensberger.  

17:23 8.  Les revolucions són les locomotores de la història. Oskar Negt i Alexander Kluge. 

17:27  9.  La raó es una torxa. Un article de Condorcet, extret de l’Encyclopédie. 

17:29  10.  La revolució necessita temps.  

17:34 11.  Què és un revolucionari? Amb Joseph Vogl. 

17:44 12.  Sobre “Al gran sole carico d’amore” de Luigi Nono amb Johannes Harneit. 

17:58  13.  La guerra abans que la pau. De la introducció dels Elements fonamentals per a la 

crítica de l’economia política. 

18:00 Descans (10 minuts) 

18:10 14.  Manifestos de la immortalitat. Boris Groys sobre els biocosmistes i les utopies 
biopolítiques a Rússia abans i després de 1917. 

18:26 15.  Rosa Luxemburg i el canceller del Raich. 

18:39  16.  “Crec en la solidaritat”. L’activista Lucy Redler sobre la vaga política i la resistència 
social. 

18:54  17.  “Reina vapor, emperadriu electricitat”. De Rudolf Kersting i Agnes Ganseforth.  

19:00 18.  Què denominem Relació Subjectiva-Objectiva? Amb Joseph Vogl. 

19:13 19.  El treballador col·lectiu de Verdum. Amb la participació del dinamiter 

  Helge Schneider.  

19:30  FINAL PROGRAMA II  

 Descans (5 minuts) 

 

La 2ª part també es projectarà, en sessió independent i ininterrompuda, el 
dimecres 17, a les 19:30h, a la Filmoteca de Catalunya. 



Diumenge 14 de novembre. 19:35h. Auditori MACBA 

(Entrada única per a les parts 2ª i 3ª, amb possibilitat de sortir i tornar a entrar) 

3ª Part: PARADOXES DE LA SOCIETAT DE CANVI 

Vivim en una Segona Naturalesa. D’això parla Marx. Aquesta naturalesa social ha 
patit, de la mateixa manera que la biològica que investigava Darwin, una evolució. 
Però en aquesta transformació social la majoria de les coses estan a l’inrevés: els 
gossos no intercanvien ossos; els homes de la societat moderna obeeixen el principi 
de l’intercanvi. Com llegir El capital? Què és el valor de canvi? ¿Marx hauria d’haver 
seguit escrivint llibres, per exemple sobre l’economia política del valor d’ús, l’economia 
política de la revolució o l’economia política de la força de treball? 

 

Capítols i horaris 3ª PART 

19:35 1.  La teoria de la guerra llampec de Karl Korsch. 

19:39 2.  Vaixells en la boira. Amb Sophie Kluge i Gabriel Raab. 

19:40 3.  La concierge de París. Amb Ute Hannig. 

19:42 4.  Sobre la gènesis de l’estupidesa. De: Dialèctica de la Il·lustració, 

  de Marx Horkheimer i T. W. Adorno. 

19:48 5.  El maquinista Hopkins. Òpera industrial de Max Brand de l’any 1929. 

19:58 6.  El Marx primerenc i el Marx tardà. 

20:02  7.  Durs Grünbein: L’hexàmetre de Brecht a partir del Manifest Comunista. 

20:24 8.  Adéu a l’era industrial. Un episodi amb motiu del crack de 1929. 

20:35 9.  Com llegir El capital? Amb Oskar Negt. 

21:07  Descans (10 minuts) 

21:17 10.  Quanta sang i horror hi ha al fons de totes les “coses bones”! 

21:22 11.  Introducció forçosa de l’intercanvi. 

21:25 12.  Mai he vist dos gossos intercanviant un os. Rainer Stollmann 

  sobre el valor de canvi. 

21:43 13.  Robinsons socialistes de 1942. 

21:59 14.  Joseph Vogl sobre ideologia, alienació i drets humans de les coses. 

22:13 15.  El gran cap de Chemnitz. 

22:23 16.  Aquella que tingui la millor música serà la pel·lícula principal. Amb Atze Mückert  

  com a intèrpret de Marx i compositor de música de pel·lícules per a S. Eisenstein.  

22:48 FINAL PROGRAMA III 

 

La 3ª part també es projectarà, en sessió independent i ininterrompuda, el dijous 
18, a les 19:30h, a la Filmoteca de Catalunya. 
 

 


