TELETEXT · INGRID GUARDIOLA // PLATÓ DIJOUS

INTRODUCCIÓ
Ahir vaig posar un tuit promocionant aquesta secció de Teletext. En Txalo Toloza em va respondre i em va dir que em
mirés el treball de la Raquel Meyers. Crea obres usant un teclat d’ordinador C64 i usant tecnologies de teletext. El
2016 va fer una exposició al Shadok de Strasbourg amb el títol: “Keys of Fury. Type In Beyond the Scrolling Horizon”.
Anar més enllà de l’horitzó sense fita de l’scroll em sembla una missió important. Dos tuits més enllà el Teatre Lliure
anunciava que les entrades per a la ‘Trilogía Pacífico’ d’Azkona&Toloza estan esgotades. Tot al cinquanta per cent, com
dicta el protocol. Una part del seu espectacle coincideix amb el Salmon. M’alegra saber que la gent va al teatre. A en
Txalo el vaig conèixer a les escales de Plaça Catalunya durant el 15M. Aquesta secció es diu Teletext perquè el Salmon
d’enguany s’organitza al voltant d’un plató al Mercat de les Flors, una televisió experimental, un diàleg entre disciplines, una col·lisió espai físic-espai virtual... de tal manera que el meu comentari funciona com un Teletext: un servei de
informació textual que s’emet juntament amb la senyal de televisió. Divendres, dissabte i diumenge publico tres textos
sobre l’activitat del Salmon del dia anterior. No és una crítica, sinó que vol donar la informació precisa d’allò que s’està
vivint, acompanyada de reflexions i informació conceptual o bibliogràfica, amb la rapidesa que imposa el format. Vol
ser un breu assaig oblic, poc cuit. S’intentarà no abusar de tot allò que ja fa la crítica gremial, que és una producció de
referències i genealogies, algunes de les quals contribueixen a ampliar la comprensió de l’obra i, en d’altres ocasions,
del que es tracta és de crear un circuït tautològic, un drenatge de noms que comencen i acaben en ells mateixos i que
fan que la lectura del text sigui poc comprensible per algú que no formi part del sector. Intentaré fer suquejar les cites,
com qui obre una magrana massa madura. L’esoterisme i el cripticisme en la crítica cultural encara tenen tirada. De
vegades amaguen formes de mandra, de poca traça o de vanitat. De vegades també poden ser regals, troballes. Clarificar un malentès, comprendre alguna cosa i netejar la pica són actes que produeixen un benestar físic i mental similar.
El Teletext que em disposo a fer té en compte ‘El llibre del coixí’ de Sei Shonagon. L’escriptora japonesa del segle X
duia a terme un dietari personal on anotava els elements de la seva realitat quotidiana, coses que l’emocionessin o li
provoquessin sensacions destacables. Una “liste des choses qui font battre le coeur” (“llista de les coses que fan bategar el cor”), més a prop de la fenomenologia que del romanticisme. A prop també d’un quiròfan i d’un entomòleg, un
quiròfan de cossos i moments. A diferència d’aquella crítica que es manifesta com un exercici d’estilisme i on el tema
o l’experiència queden supeditats al virtuosisme de la ploma, aquí tractaré de trobar aquelles paraules que em semblin
més precises per descriure l’experiència d’allò viscut. Espero saber pouar-les. En alguns casos erraré. Jo en seré els
ulls i la sala de muntatge, l’ensambladora d’aquestes impressions arrauxades, mig crues. La màquina de vegades falla,
de vegades avorreix. Seria bonic ser un Teletext a mans de Raquel Meyers. Però a dir ver, per encàrrec i voluntat pròpia, sóc un Teletext amb algunes limitacions. Disposo cada dia d’unes poques hores, d’un ordinador portàtil que m’han
deixat (per tant, no tinc accés al meu arsenal de material acumulat) i un apartament tranquil que em permet escriure al
ritme del zum zum de la nevera, de l’aire calent i dels cotxes.

DIJOUS
El text matriu
El text matriu del Sâlmon dona la clau en la definició del teatre com a “deliri contagiós” i en recuperar l’etimologia de
“delirare”: “sortir del solc” i, per extensió, trobar-se amb el futur. De moment, la cultura no pot sortir del solc i ha de
quedar-se dins els murs de les institucions o de interiors que facin de la cultura una cosa “segura” (això diuen). Sortir
del solc pressuposa sortir a l’exterior o, com a mínim, a una habitació amb vistes. En l’últim informe de la Fundació Carulla es deia que degut a l’impacte de la covid, quasi el 50% del sector de les arts de carrer viuen amb menys de 500
euros mensuals.
En el text del Salmon s’insisteix en aprofitar la incertesa com una oportunitat performativa o, com diuen a través
d’Amador Fernández Savater, «cal persistir en la pròpia bretxa per fabricar des d’ella una nova pell, una nova sensibilitat que respongui ja a altres sol·licitacions del que és real, i així reconvertir les nostres defenses trencades en els ma-

TELETEXT · INGRID GUARDIOLA // PLATÓ DIJOUS
terials d’un nou cos». Justament venia en el tren llegint-me ‘Vermell de Rússia’ de la Míriam Cano, que acaba amb una
conegudíssima i preciosa cita de George Didi-Huberman que diu que hem d’esdevenir lluernes i reformar una comunitat del desig, una comunitat de lluors, de danses malgrat tot, de pensaments a transmetre. Didi-Huberman posa llum al
pessimisme de Pasolini i al seu text sobre les lluernes, Fernández Savater fa ressonar a Didi-Huberman per reclamar,
com ell, que siguem com aquests petits insectes atípics, supervivents (això s’endevina del text i així m’ho va fer saber
en una conversa, neguitós pel meu pessimisme).
Brillem en la nit, espècies en perill d’extinció: ballem en la nit. La ciutat pren cos en el rellum del foc. Però en la mesura
que girem som consumits pel foc: ‘In girum imus nocte et consumimur igni’, el palíndrom o vers del diable. Diable ve de
‘dia-ballein’, que vol dir separar, desunir. Aquesta ha estat la nostra condició durant tot el 2020, d’aquí la importància
d’una trobada com el Salmon, tot i que sigui intra muros. El text també ens convida a contagiar-nos i és que l’edició
d’enguany ha nascut d’un contagi declarat, d’un principi d’amor i cooperació: quatre entitats en governança compartida (Antic Teatre, La Caldera, El Graner i La poderosa) i un grup curatorial format per Sofia Asencio, Bea Fernández,
Iñaki Álvarez i Ariadna Rodríguez (NyamNyam) i Dianelis Diéguez.

Una televisió experimental?
El Samon d’enguany neix sense Pla A i Pla B, aquesta dicotomia a la qual ens ha acostumat la pandèmia i que fa que tot
es visqui des del pànic i el sobreesforç: pànic a haver de passar a última hora al pla B, sobreesforç perquè es treballa
el doble i es cobra el mateix. És un encert comptar amb un format mixt que és, d’una banda una marató d’actuacions
al Mercat de les Flors, de l’altra és un directe que es retransmet a betevé de 17.30 a 19.30; també es pot veure per
streaming des d’internet. Parlem de tres espais. L’streaming propi a mans de Dani Miracle, artífex de Neokinok TV i
amb qui vaig treballar en el projecte TV Lata, no és televisió perquè la televisió necessita d’una indústria de la mirada
al darrera i el que fa que un missatge tingui impacte, és l’alteració dels valors de la cadena on està ubicat el missatge
o tenir en compte els diners que fas perdre a la cadena ocupant un minut d’antena. Però això ho explicaré millor demà.
L’emissió per betevé sí que es pot considerar televisiva, però val a dir que és la cadena que més formats amb projecció cultural inclou, una cadena on la seva vocació de servei públic traspua per tots els seus porus, fibres i bits. És a dir,
es tracta d’una televisió en sintonia.
El que sí que té analogies televisives és la idea de «continuïtat». Avui la continuïtat la posava la Virginia Garcia
del Pino, amiga que he retrobat gràcies al Salmon i documentalista a tenir molt en compte. Avui ha patit aquesta tendència quasi natural de les arts performàtiques a la improvisació. La improvisació em sembla un afer complicadíssim,
quasi impossible. Deu ser perquè sóc una persona rígida de mena, amant de rituals fixes i que només es presta a la improvisació si ha de reaccionar davant d’un desastre anunciat o un acte de defensa pròpia o aliena. Si no hi ha injustícia
o urgència, em quedo com un estaquirot que es marfon i si l’interlocutor insisteix llavors arriba el conflicte, la baralla, el
xim-pom definitiu. En un moment donat la Bibi ha hagut d’improvisar i no ha fluïd, li demanaven que fes coses amb la
càmera, com si fos Marie Menken, que entenia la seva bòlex com una extensió de la seva mà, com una trasposició de
la seva activitat pictòrica. Què podia fer? Fer temps. Durant les transicions entre actuacions la Bibi ens ha brindat unes
encertadíssimes reflexions sobre les transicions cinematogràfiques, que són les que coneix millor. A més a més, la
sintaxi en el cinema és tan important com el lèxic. A la televisió, en canvi, la sintaxi desapareix: tot és tall, donar pas, juxtaposició, bateria de imatges, ritme frenètic, estructura de flux per a no fluir. Un ull que no dorm. La Bibi ha començat
dient que una de les transicions més importants és el parpelleig de l’espectador i que el parpalleig sintetitza un acte
de comprensió. Aquesta definició tan bonica i certera ve del muntador i teòric Walter Murch, que va escriure el llibre
‘El momento del parpadeo’, on deia que si la una pel·lícula estava ben muntada, els espectadors haurien de parpellejar alhora. Els espectadors dels scrolls de les pantalles mòbils no parpallegen, els espectadors televisius ho fan poc,
només quan badallen o riuen, quan riuen fins a morir, que diria en Neil Postman. Les transicions sonores han donat
pas a la peça d’Àlex Reynolds, la transició com a reflexió sobre el temps ha donat peu al moment d’Aitana Cordero i
Jaume Ferrete, la figura de Godard i la seva obra ‘Prénom: Carmen’ han donat pas a l’obra de DD Dorvillier, la transició
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de ‘2001: una Odissea de l’espai’ que, segons la Bibi se salta tota la història de la humanitat, ha donat pas a l’espai de
crítica cultural de Teatron i, finalment, una enumeració comparativa entre amistats personals i tipus de transicions cinematogràfiques ha convidat a escoltar les últimes cançons de la nit. Conec a moltes de les persones que ha mencionat i
que el temps i la pandèmia ha allunyat de mi com s’allunya el virus. Mesures de protecció, també contra la vida.
La diferència principal entre un plató de televisió i el plató del Mercat de les Flors, és el contracte amb la mirada de l’espectador. Al plató televisiu l’espectador està al servei dels programes, aplaudint cada vegada que el regidor
ho demana, fent d’animadors de l’escena. Al plató sempre hi ha el rastre obscè d’alguna marca que es filtra com a
cortineta, com a sobreimpressio, com a morphing, telepromoció, patrocini o com a ‘product placement’. Aquí, de tant
en tant, apareixia el logo del Sàlmon, amb aquesta tipografia dels noranta, semblant a les primeres tipografies que apareixien per defecte en el banc de fonts de programes de retoc de imatge o en els cartells de discoteques com Scorpia
o el XQue. Unes lletres platejades, com mercuri líquid, movent-se lentament. I un plató silenciós, ofert al ritual, curós,
un plató budista, un anti-plató.
La idea de graella també ha estat una eina televisiva: Sorollar, Telenovel·la, Visions, Versions, État Second,
Teatron i L’hora de ficar-se al llit. Les graelles televisives solen regir-se pel comportament social dels espectadors:
franja despertador (infantils i informatius), franja matinal (magazins informatius), franja d’accés al prime time (concursos o programes d’entreteniment), primer ‘prime time (TN), franja de sobretaula (cuines, el temps, el culebrot), franja
de tarda (magazines de llarga durada), franja d’accés al segon prime time (entreteniment), prime time (TN i programes
estrella de les cadenes), franja nocturn (programes més gamberros pel ‘late night’). D’alguna manera s’ha volgut mantenir el símil. És curiós que passin les dècades i les graelles es mantinguin tan estanques. Imagino que d’aquí a mig segle
tot haurà canviat, perquè les formes del treball i de la família no seran les mateixes, i la tecnologia audiovisual haurà
convertit la televisió en una eina d’esdeveniments televisius puntuals i de ‘infoshows’ en directe basats en la paraula i
la llum elèctrica del plató. Si és que encara existeix. O es pot aprofitar aquest capvespre del mitjà per transformar-lo
radicalment, un treball sobre les runes.

Infiltració televisiva
Segons Jorge Luis Marzo i Fito Rodríguez a ‘Del otro lado de la televisión’, hi ha cinc estratègies de infiltració televisiva: l’aparició, la infiltració, l’apropiació i desmuntatge, l’activisme, el camuflatge i l’scorning o negació del fet televisiu. A
betevé s’hi han infiltrat Aitana Cordero i Jaume Ferrete, L’État Second de DD Dorvillier i Symphony of the Seas, ‘Danza
permanente’ i el Teatron de Rubén Ramos. S’han fet dos quarts de vuit i, quan han desconnectat, ha entrat al plató en
Roger Peláez amb ‘L’hora de ficar-se al llit’. Al meu parer aquesta era la gran infiltració, per incòmode. En Roger és un
salmó dins el Sàlmon, un expert en nedar a contracorrent, és a dir, un professional a fer la punyeta i a dir les més crues
veritat enmig d’una fraseologia escatològica barata. Roger Peláez és el malson de la família Telerín. Avui ha patit les
inconvenència de ser l’últim, és a dir, la falta de temps. En Peláez és un tiu sensat que dinamita qualsevol forma d’autoritat, des de la policia fins a l’autoritat del públic. Fonamentalment es dedica a portar-nos pel més baix de l’escala de
l’ésser a partir del precepte d’un humor escatològic i sense límits. La guillotina li és una eina amiga i no n’escatima l’ús.
M’entendreix tant la seva incontinència verbal com aquesta berroeria seva de passar-s’ho tot pel cul, i assenteixo quan
indica que no cal que ens sentim culpables perquè tenim la culpa de tot. Degrada als éssers humans però és honest,
perquè comença per degradar-se ell mateix. No enganya a ningú, no amaga la merda sota l’estora, sinó que proclama
ben alt que és precisament la merda la que ens capitaneja, la que ens governa.

Formats anti-televisius
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No existeix televisió sense el seu culebrot, també la televisió pública. A TV3 des del 1989 van passant a barris de Barcelona, Girona, Sabadell, Sitges, el Maresme... És ‘La granja’, ‘Poblenou’, ‘Estació d’enllaç’, ‘Secrets de Família’, ‘Nissaga
de poder’, ‘Temps de silenci’, ‘Laberint d’ombres’, ‘Ventdelplà’, ‘El cor de la ciutat’ o ‘La Riera. Es va d’un origen més
vinculat a les classes populars, fins als drames en famílies més burgeses. Els culebrots distreuen la son o la culminen a
l’hora de la sobretaula. Segons E. Ann Kaplan, el melodrama familiar ha estat un gènere dirigit específicament a dones
per exposar les restriccions i limitacions que la família nuclear capitalista imposa a les dones i, al mateix temps, per
educar-les amb la finalitat que acceptin aquestes restriccions com a naturals i inevitables. Mary Anne Doane afegirà
que aquesta escola sentimental i social construeix una espectadora femenina a la qual se li construeix una fantasia
massoquista.
Màrcia Lança, Guillem Mont de Palol i Daniel Pizamiglio han ofert la primera entrega d’un culebrot en tres actes, desmuntant la fantasia massoquista, desaprenent els codis de gènere i els rols familiars que imposen aquests formats. Els
protagonistes han improvisat, transformant les convencions del gènere. Tot culebrot parteix de la tensa escenificació
del triangle amorós. Aquí els ingredients hi eren, però desencaixats, per repetició qualsevol element esdevenia còmic,
des del clàssic moment culminant en què el noi i la noia es diuen “t’estimo”, fins a les alertes del perill (“cuidado!”).
L’únic element escènic era una capsa amb la inscripció ‘home sweet home’ i l’espai com a casa, invertint aquella
expressió del protagonista dels ‘Apunts del subsòl’ de Dostoievski quan diu que a l’home potser només li interessa
construir l’edifici, no habitar-lo. Aquí es tracta d’habitar sense necessitat de construir, deixant l’esdevenir dels fets a
mans de la trobada física i lingüística dels protagonistes. Si en el melodrama res és casual, però tot és extremadament
repetitiu, ja que la repetició dissimulada és el que funciona com a força instruccional, com a espai de inscripció de
valors i rols socials, aquí es tracta de fer de la casualitat i la repetició una eina narrativa, amb tonalitats còmiques, una
recerca de rols sense personatges, de situacions sense desenllaç tràgic o melodramàtic, per tant, sense identificació
espectatorial, sense massoquisme.
Un altre format anti-televisiu ha estat el protagonitzat per Aitana Cordero i Jaume Ferrete, que ens han acostat, sense
presses, a una investigació que han començat a fer a La poderosa a través d’eines recurrents en les seves obres com
són la veu i l’escolta. Es tracta d’una improvisació a dues veus (o millor dir a dos murmureigs) que posa en diàleg la
seva conversa muscitada i una càmera flotant en el plató que força una propera exploració visual a través dels primeríssims primers plans dels protagonistes. Els micròfons produeixen l’efecte vibràtil d’un vídeo ASMR (Autonomous
Sensory Meridian Response); es tracta d’una tipologia de vídeos de internet que provoca una experiència de formigueig, d’eufòria de baix grau, una espècie de sinestèsia auditiva tàctil. El diàleg a baixa freqüència amplificada de les
veus convidava a la creació d’una sobtada intimitat entre els cossos, malgrat que el discurs verbal no seguís cap lògica
evident (o potser sí, però no arribava a sentir la meitat de les coses que es deien) i no es plantegés cap objectiu en
la conversa, més que el qüestionament sobre quina direcció prendre en cada moment, sobre quin possible moviment
podrien fer, sobre el sentir (aspecte sensorial), la direcció i el sentit (orientació, que no significat) dels cossos. En una
televisió que fa del crit emblema, el xiuxiueig és una eina de desprogramació televisiva de màxima intensitat.

Autòpsia escènica
En el text del Sàlmon es venia l’edició d’enguany com una possible «utopia televisiva o autòpsia escènica».
A continuació m’agradaria fer una autòpsia escènica del díptic État second, una conversa escenificada entre
DD Dorvillier i Symphony of the Seas i la peça Danza Permanente de DD Dorvillier. La primera part té l’habilitat d’endinsar-nos en el significat de l’obra de la segona part, podent-ne copçar el significat des d’una altra
creació, així la possible pedanteria o la falsa modèstia queden subordinades a l’alegria de l’operació conjunta,
es cabdellen amb la nova creació. Symphony of the Seas (transvestit com una autèntica ‘femme fatale’ cinematogràfica, pura Barbara Stanwyck) i Dorvillier es persegueixen, actuen, es lliguen i mantenen una conversa,
pregunten i responen mentre sona el fantasma auditiu de ‘Prénom: Carnem’ de Godard, font de inspiració de
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l’obra. Sonen més coses també. De fet, tota l’escenificació paròdica d’una pel·lícula de gánsters està molt en
sintonia amb la primera etapa de Godard (la de ‘Pierrot le fou’ etc.). Dorvillier diu que no és possible fer visible
un so, que un ballarí és tan misteriós com un músic i que pot perdre aquest misteri per excés de drama (ella
parla des del teatre post-dramàtic), que treballa amb estructures reduïdes i conceptuals, però que no és minimalista, ja que el cos mai ho és, ja que aquest té les seves pròpies raons que la Raó desconeix: el moviment i
l’amor. M’interessa el que diuen i com ho diuen, des del terra, com cadàvers, que estimològicament significa
caiguts. Les paraules també inscriuen en el seu significat la posició de les coses.
DD Dorvillier va crear ‘Danza Permanente el 2012, però la va reprendre amb altres ballarins el 2019. La peça
es va inspirar en el Quartet de Corda #15 Opus 132 en A menor de Ludwig Van Beethoven, quan ja pràcticament estava sord. Es tracta d’una traslació de la partitura a quatre ballarins. Segons ella mateixa diu, els
ballarins es comporten com so enmig del silenci, eines de màxima precisió. Els ballarins són Liza Baliasnaja,
Amanda Barrio Charmelo, Sébastien Chatellier i Walter Dundervill. Són dos violins, una viola i un violoncel.
Mentre sonen paraules en alemany com “treball” o “mort”, apareixen en escena. Ell és un noi calb, vestit de
blau metàl·lic, barba a ras blanca, seductor; l’altre ell és llarg, vestit de color mostassa, ascètic i atractiu; ella
té la pell color canyella, els cabells negres amb una forta clenxa al mig, vestida de magenta, fina, exacta i lleugera; l’altra ella és una noia baixeta, forta i ferma, joveneta, vestida de taronja, viva com un gínjol, la pell blanca
i el nas autoritari, imponent, li trenca la dolçor natural que té el seu rostre, els cabells esbudellats i sotmesos
per un clip platejat. Ella és menuda, porta la veu cantant. Fan anar les mans com si esculpissin llum o com una
estrella de mar (deia Dorvillier), o com si tiressin confeti (deia Symphony of the Seas), o com si molessin pebre o convoquessin a un Déu ocult. Formen un conjunt gràcil, com insectes al vol per a una primavera que ha
d’arribar. Cada fisonomia és tan singular, tan poc canònica, que cada gest matemàtic que executen s’acosta
més a l’alegria que al treball. Enmig del silenci sona una tempesta. No són insectes, són notes d’una partitura
de Beethoven que consta de cinc moviments: Assai sostenuto, allegro ma non tanto, canzona di ringraziamento (molto adagio, andante), alla marcia assai vivace (presto), allegro appassionato. El ritme és perfecte, els
seus cossos suen, gasten energia i celebren, però no són cossos-màquines, són cossos vius i precisos, com
ho és el ritme de les onades que sonen pels altaveus, o les circunval·lacions dels vols dels ocells quan van a
joc o preparen la gana. Les mans dels ballarins esquitxen, però també són mans còncaves. Segons Harun Farocki hi ha molta diferència en fer un petó al palmell de la mà (còncava) o al dors (convexa): el dors significa
autoritat, distància, formalització i jerarquies, però el palmell còncau és bol d’aigua i menjar, és calor i confort,
contacte i entrega. Escric escoltant la partitura de Beethoven: un-dos-tres, un-dos-tres.
Mirar després del confinament
‘Esta puerta, esta ventana’ és un treball audiovisual d’Álex Reynolds del 2017 amb Alma Söderberg, que usa la veu, el
so i el cos com a instrument de dansa i percussió, i Nilo Gallego, que fa sonar les diferents parts d’una bateria. L’Alma té les mans llargues i fines com les de Glenn Gould, i la contundència i l ‘espant li esculpeixen el rostre. En Nilo té
un rostre somàtic, receptiu, i les mans són romes com les pedres de riu. L’espai és el mateix en moments diferents i
els dos protagonistes només coincideixen des del so. Reynolds continua un treball que ja va inaugurar Maya Deren
amb peces com ‘Ritual in Transfigurated Time’ (1964), aquesta capacitat del cinema d’alterar, des del muntatge, les
coordenades espacio-temporals i, per tant, la nostra pròpia experiència del temps i l’espai. Deren, ballarina i estudiosa de cultures com l’haitiana i rituals com el vudu, pensava el cinema com un anagrama. Reynolds fragmenta l’espai i
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ens desubica. Crea un entorn rítmic caòtic, però dialògic i quan els personatges es pregunten si és possible canviar
de ritme, la pregunta agafa unes dimensions existencials. I penso en com ha canviat veure aquesta peça en un món
post-confinament on cada casa va esdevenir una casa encantada i desencantada alhora. Penso en el record que en
tindrà la mainada i si hauran perdut aquesta capacitat que tenim de mitificar les cases de la infància. Alma i Nilo recorden de les cases de la infància l’olor i la temperatura. Ells potser podran canviar de ritme, però qui sap si podran sortir
de l’habitació. Tancats a casa amb les nostres parelles o companys de pis, vam esdevenir abismes, zones de perill els
uns pels altres. Com diu l’Alma, la relació de parella de forma solitària és precisament això, un abisme, sent els altres
els que permeten estabilitzar-nos. Aïllats, alguns dies cadaveritzats, vam perdre l’estabilitat, vam caure.

Crítica cultural
Avui en dia fins i tot Isabel Díaz Ayuso és crítica musical (fa poc va dir en una intervenció seva que Pablo Hasél tenia
menys art que ella amb dos cubates en un karaoke) i les xarxes estan plagades de setciències algorítmics i criticons
de manual. Teatron ha ofert un espai de meta-crítica. Agafant un programa protagonitzat per Glenn Gould (‘Public
Broadcast Laboratory’ del 1968) on el virtuós criticava el concert per a Piano en Do Menor de Mozart, dient que era
un excel·lent intèrpret, però un pèssim compositor perquè abusava dels clitxés i les repeticions, mentre que el Mozart
jove de les “sonates” era una altra cosa. Rubén Ramos recorda a Gould que s’ha descobert que les sonates eren una
publicació tardana, com la peça que Gould criticava i que els clitxés i les melodies fàcils són la sàvia que alimenta la
nostra música popular i el gaudi col·lectiu. Al final, la secció no deixa de ser una escenificació de diferents versions
d’un mateix assumpte. Tampoc crec que Gould matxaqui a Mozart, sinó que evita certs processos de mitificació del
personatge. La televisió és una eina de creació de mites, tal com ja ens alertava Marshall McLuhan als anys seixanta.
De fet, hi ha una part de la televisió cultural que ha mitificat la figura de Gould, però que, alhora, ha donat com a fruit
bells formats televisius, del tot inesperats, com el documental ‘Les variacions Gould’ de Manuel Huerga que va fer el
1992 en una coproducció entre TV3 i Arte, amb la complicitat de Luciano Rigolini que ja havia fet rareses com ‘Proposal’ (1989), on Francis Poulenc es trobava amb l’univers de l’abstracció visual i el videoclip.

La banda sonora
Orquesta són Anto Rodríguez i Óscar Bueno, asturiants afincats a Madrid. Entre la cançó popular, el petardeo, els
villancets, OBK, la música electrónica... Xandalls, ventolins, trenes, motxilles, l’estiu a la Sierra i roselles, aquest és l’univers de les seves cançons. Antigues i contemporànies alhora, festives i melancòliques, meta-referencials, como ho són
les cançons de ‘69 Love Songs’ dels Magnetic Fields, la tendresa de les quals amaga preguntes sobre la construcció
del discurs amorós. Vestits amb tops, transparències o samarretes tenyides (com ens les tenyíem quan érem petits als
casals d’estiu), quedaven menuts i enmig d’un escenari ample com la gola d’una guineu àrtica. Sense primers plans,
sense l’efecte zoom, sense chromes o atrezzo, quedaven entotsolats al bellmig de l’espectacle, tal com ho estaven les
estrelles musicals en els programes dels anys cinquanta o fins i tot seixanta (penso en els números musicals del Show
de Judy Garland). Fins i tot la posada en escena era antiga. Una sonorització contundent i unes bases riques i diverses
convidaven a l’impossible, és a dir: a ballar.
Si això hagués estat televisió, haurien posat els números musicals a altes hores de la matinada, a l’hora de la son, però
també de l’SGAE, per facturar, un espai per bressolar els espectadors i dinamitzar l’economia de favors.
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Extra muros
Torno a l’apartament a escriure tot això, en alguna altra ocasió ho hagués fet des de casa, però he marxat a viure a
Salt. Passen cotxes de policia i ambulàncies (freqüents i silencioses) amb la mateixa naturalitat amb què veiem desfilar
els cotxes i les motos estressats en la seva última carrera per arribar a casa abans del toc de queda. Ens hem acostumat a tot, també a haver de fugir dels carrers a l’hora de la ventafocs, i aquest cop, a diferència del nostre dia a dia,
sí que veníem del ball o, com a mínim, de la seva sala. No tinc temps de revisar bé el text, he de traduir-lo al castellà,
aquesta falta de revisió m’acosta a la improvisació. Pateixo. Demà seré més breu.
Les protestes davant l’injust empresonament de Pablo Hasél continuen. En els apartaments turístics com el meu no se
sent res.

