
IPrimavera Musical
Sesión do 2 de xuño de 2022   IB-Movie: Lust & Sound in West-Berlin 1979-1989
 n

B-Movie: Lust & Sound in West-Berlin 1979-1989. Alemaña, 2015. Cor, 92 min. Documental musical | Dirección e
guión: Jörg A. Hoppe, Heiko Lange, Klaus Maeck | Música: Micha Adam, Mark Reeder | Participantes: Mark Reeder,
Blixa Bargeld, Nick Cave, David Bowie, Tilda Swinton, Jörg Buttgereit | Produción: DEF Media, Scenes From

SINOPSE
a

Antes da caída do muro, Berlín occi-
dental  era  o  epicentro  dun  move-
mento artístico subterráneo na déca-
da dos 80. Mark Reeder, un músico
de Manchester,  viaxou a  aquela  ci-
dade atraído pola súa escena musi-
cal e terminou no centro dunha xun-
gla urbana en constante tensión polí-
tica e cultural. Este documental é un
collage realizado con vídeos caseiros
de Reeder e material de arquivo que
retrata o caos dese período, empe-
zando cos punks e finalizando co Lo-
ve Parade, nunha cidade onde todo
parecía posible.

CRÍTICA DE CANINO MAG 
(Carolina Velasco)

Berlín converteuse na terceira cidade
máis visitada de Europa: case 14 mi-
llóns de turistas pisaron a capital ale-
má na primeira metade de ano e pa-
rece cuestión de tempo que a porta
de Brandeburgo sexa tan fotografada
como a Torre Eiffel ou o Big Ben. En
canto asoman os primeiros raios de
sol,  milleiros  de  turistas  ateigan  as
rúas da capital alemá, e boa parte fa-
no  atraídos  pola  permisividade  e
oferta  case  ilimitada  de  lecer  que
ofrece  a  cidade  (nunha  mesma se-
mana coincidirán na cidade os con-
certos  de  Joanna  Newsom  e  Julia
Holter, algo que en España sería im-
pensable, pero que aquí sucede con
frecuencia).  Este  fluxo  de  visitantes
inaugurouse en 1989: coa caída do
Muro,  a  cidade  converteuse  nunha
terra  de  ninguén  na  que  todo  era
posible: búnkers e fábricas abando-
nadas  reconvertidas  en  clubs,  oku-
pación tolerada polas autoridades e
a sensación de que todo era posible.
Non era a primeira vez que Berlín se-
ducía a visitantes de todo o mundo:
durante  a  República  de  Weimar  a
cidade atraeu á personaxes tan dis-
pares como Aleister Crowley o Chris-

topher  Isherwood.  Pero  houbo  un
tempo en que só os tolos querían ir
a Berlín. 
a

Berlín, 1961. O muro non só divide
fisicamente unha cidade, senón que
ademais converte a Berlín Occiden-
tal nunha illa dentro da RDA. É evi-
dente que a República Federal non
vai ceder a súa parte, pero tampou-
co vai investir no desenvolvemento
dunha cidade desconectada do res-
to  da  Bundesrepublik.  Mentres  a
industria se desenvolve en Baviera,
Frankfurt  convértese  na  capital  fi-
nanceira,  Bonn  na  sede  política  e
Colonia  no  imán  dos  medios  de
comunicación, Berlín Occidental se-
gue caéndose a cachos. Non hai in-
dustria, non hai traballo, e boa parte
dos edificios seguen sendo as ruí-
nas que quedaron tras a guerra. Por
mor do seu status de cidade dentro
doutro país, alí  non se facía o mili,
así que moitos alemáns da RFA mu-
dábanse  á  cidade  en  canto  termi-
naban  o  instituto  para  librarse  do
servizo militar. Se a iso sumamos a
permisividade co movemento okupa
e  a  existencia  da  Universidade  Li-
bre, é fácil entender como se forxou
a identidade da cidade.
a

A ese Berlín caótico, ruinoso e febril
é  ao que chegou o músico e pro-
dutor Mark Reeder en 1978, obse-
sionado coa escena musical alemá,
e os uniformes. É aí cando comezou
a fraguarse  B-Movie: Lust & Sound
in West  Berlin,  un documental  que
toma o pulso á cidade entre 1979 e
1989 e pola que desfilan Nick Cave,
Blixa  Bargeld  (Einsturzende  Neu-
bauten) , Christiane F. e Gudrun Gut
(Malaria!) entre moitos outros. Ree-
der  non tardou en  mergullarse  nu-
nha escena artística na que todo va-
lía e todo estaba aínda por facer, e
fíxoo  con algo  que  hoxe  día  sería
imposible:  armado  cunha  cámara
coa que ía gravando cada concerto,
cada esmorga, cada exposición e

cada recuncho da cidade. A día de
hoxe,  tratar  de facer  unha foto  ga-
rante a saída inmediata de calquera
club pola porta traseira, pero entón,
talvez  porque  non  había  redes  so-
ciais  nas  que  etiquetar  a  ninguén,
Reeder puido sacar a súa cámara en
sitios tan inverosímiles como o piso
de Nick Cave, a sala SO36, locais de
ensaio e mesmo a galería de arte na
que Blixa Bargeld facía os seus pri-
meiros experimentos.
a

Até aí, poderiamos estar ante a típica
cinta  documental  cargada  de  máis
ou menos nostalxia, pero o acerto de
Reeder é superar a tentación de cin-
guirse ao seu círculo de amigos, por
moi  coñecidos,  ou  artistas  que  fo-
sen. O británico vai máis aló, e es-
fórzase  por  mostrar  a  cara  menos
hedonista da cidade: a das protestas
violentas,  os  desaloxos  ou  a  buro-
cracia para cruzar a fronteira (e á que
Bargeld négase a someterse porque
segundo el, xa leva anos no outro la-
do).
a

B-Movie termina coa caída do Muro
e a primeira Love Parade (que naceu
cun espírito reivindicativo que se tra-
tou  de  recuperar  pero  que  quedou
convertido  nunha  open  air  máis)  e
con Reeder, como tantos dos prota-
gonistas  da  fita,  facendo  as  male-
tas. “Acabouse o que se daba, o me-
llor xa pasou e ti non estabas aquí”,
parece  dicirnos  o  cronista.  Exacta-
mente  o  mesmo que  che  dirá  cal-
quera persoa que leve vivindo na ci-
dade máis tempo que ti. 
a

Imaxes, música e xente fascinantes,
nun documento que provoca un de-
sasosegante sentimento entre a en-
vexa e a  nostalxia polo  non vivido.
Este é un retrato do ego de Reeder
(omnipresente,  pois  estamos a pre-
senciar  o  seu  relato  dos  acontece-
mentos) pero, sobre todo e ante to-
do, unha declaración de amor a unha
cidade e aos seus habitantes. 


