
A principis de maig de 2012, quan estava a Kassel preparant els decorats de la 
peça Els tres porquets, que s'havia de començar a filmar un mes després a la 
Documenta (13), vaig ser sorprès per la notícia de la mort de Günther 
Kaufmann. Fassbinder era un dels tres personatges que jo retratava en 
aquesta obra (juntament amb Goethe i Hitler) i llavors estava refent una 
meravellosa localització per a la seva part: l'«Ekstase», una mena de bar, mig 
cabaret mig barra americana, original de principis dels anys setanta, que havia 
romàs gairebé intacte des de llavors perquè no tenia les llicències d'obertura 
corresponents i havia quedat en desús. Jo adorava Günther Kaufmann com a 
cantant i com a actor, i vaig decidir que li havia de retre un homenatge. Se'm va 
acudir que Xavier Gratacós, un cantant amic meu que físicament me'l 
recordava i que ja havia fet d'actor en dues obres de teatre que vaig fer al 
Teatre Lliure, el podria interpretar. Alhora, vaig demanar als membres del grup 
Molforts, amb els quals també ja havia treballat a les bandes sonores dels 
meus films, i als qui admirava pel seu talent i originalitat, si podien fer unes 
«versions» o «inspirar-se lliurement» en la música de Günther Kaufmann i fer 
unes quantes cançons que Xavier Gratacós cantaria. La idea era fer un petit 
concert homenatge a Kassel a l'esmentat bar (on organitzàvem festes cada 
divendres), filmar-lo i que formés part d'Els tres porquets. Molt amablement van 
acceptar la meva proposició i el resultat, inoblidable, és el que podeu veure a 
Cubalibre, la meva peça de l'exposició. L'any passat van fer un concert amb 
aquestes mateixes cançons al Centre Pompidou de París i per primer cop al 
nostre país, el dia 11, tindreu l'oportunitat d'escoltar-los en directe.  
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