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DISSABTE
Una altra televisió és possible si pensem en alguna cosa que no sigui televisió
En l’article del dijous deia: «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». D’aquí van néixer les interrupcions televisives, els ‘mockumentaries’ i
altres experiments televisisius basats en la infiltració. Però aquestes estratègies de desestabilització no són les úniques, hi ha més opcions al marge de l’adrenalina de la confrontació. El Salmon d’aquest any ha estat un exemple d’una
altra televisió possible. Una televisió sense presses, plena de idees, formats diferents i un diàleg especular entre disciplines, que ja prometia molt per la combinació de comissàries procedents de les escèniques, de les arts visuals o de la
investigació a través del cos.
No hi ha televisió sense continuïtat. La continuïtat d’avui la posava el propi equip de realització tècnica. Sentíem les
instruccions de càmeres, realitzadors, producció... Amb una freqüència més baixa, com si estiguéssim en una estació
espaial o a la NASA. Aquest podria ser el meu ASMR particular. Quin massatge craneal, quina dansa! Era una situació
postdramàtica basada en el comentari, però amb la força motriu d’allò que, finalment sí que es realitzarà davant nostre.
Un spoiler? No, una anticipació, una obertura. L’spoiler és una idea burgesa que centra l’art en la trama i deixa a l’espectador en un lloc poc agraït, però molt còmode. Vull saber què passarà, com fa el metge amb el seu pacient en una
situació delicada: ara et posaré l’anestèsia. Vull saber-ho, i així em puc ocupar d’altres coses. Brechtianament demano
que trenquin l’il·lusionisme, per donar cabuda a noves il·lusions.
Una televisió tampoc és res sense els seus formats televisius. La sessió organitzada per Teatron era un diàleg entre
Marta Echavez i HJ Darger, que venia a presentar el format d’El Bloque TV. La gent que ho porta és accessible i treballadora, els vaig poder conèixer gràcies al MINIPUT 2018 on vam dedicar una sessió de nous formats i plataformes
digitals. El Bloque ha tingut la grandesa de fer el que han volgut i d’aconseguir crear el seu públic (una proesa), allò
de la ‘fan base’. La sessió d’avui m’ha obert moltes preguntes i alguns desacords. Echaves ha definit El Bloque com
a Generació Post15M, un espai de confluència d’una escena musical urbana, diversa i que, segons ella, mai ha estat
ben vista pels mitjans de comunicació generalistes. Què vol dir això de Post15M? Què implica? Pel que dedueixo, es
tracta d’una escena que se sent a gust amb fer i desfer etiquetes, amb fer i desfer musses com la Zowi (madrina del
programa) que diu «yo no quiero trabajar para ti, sino que tu trabajes para mí». La Zowi és un personatge interessant,
però com diu un amic, molts d’ells no volen que desapareixin els pobres, volen que els pobres siguin uns altres. M’ha
sorprès el lament de “els mitjans no ens estimen”, perquè, de fet, no estimen a quasi ningú. A les convocatòries de
TV3 s’hi presenten centenars de productores per a uns pocs projectes guanyadors, molts d’ells part de la família de
la cadena pública. També m’ha sorprès la manera com ventilen la casa: volem marques, grans festivals i mitjans públics. S’ha de creure en el màrqueting per dir allò de “vam ser els primers en...”, “ara els mitjans ens copien”. També
s’ha comentat que era un nou format on els capítols no tenen un format fix, una bona manera de treure’s el corsé de
l’estructura formal; tampoc el tenien programes com ‘Arsenal’ o ‘Apostrophe’s. M’atreviria a dir que no existeix cap nou
format televisiu que no sigui una mescla d’elements anteriors i a aquest procés de destil·lació n’hi diem “nous formats”.
Parlant de precedents, avui s’ha citat a La edad de oro com un programa inspirador. Certament ho és. Quan Paloma
Chamorro va fer ‘La edad de oro’, portava anys fent programes culturals a la televisió pública, centrant-se molt en
les arts plàstiques, donant veu a les figures més rellevants. La seva admiració per Miró era enorme, en destacava la
humiltat i deia que en les seves entrevistes havia après que la humiltat era directament proporcional a la grandesa del
personatge. El títol volia ser un homenatge a les avantguardes europees dels anys vint. Quan la periodista va proposar
‘La edad de oro’ ja no era una joveneta, però creia que calia obrir la porta a tota una generació de joves artistes que
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estaven treient les teranyines a Espanya (també incloïa artistes internacionals). Alguns dels que van passar per allà es
van convertir en ventrílocs del poder, d’altres van desaparèixer, uns quants van morir (sobredosi, sida, entre d’altres).
El programa el van anul·lar per ofensa pública, en concret, per ofenses religioses. Chamorro va haver d’aguantar un
allau de crítiques i va ser defenestrada fins que el 1987 va poder tornar a treballar amb dues sèries més i després de
forma esporàdica. Un exemple de la animadversió que provocava el veiem en una entrevista de la pròpia TVE conduïda
per una Rosa Maria Sardà altiva i plena de prejudicis en què li pregunta sobre la provocació, les modes i el passotisme
dels joves, qüestionant tot el que havia fet amb ‘La edad de oro’. A Paloma Chamorro, culta i entregada, que era capaç
d’entrevistar a persones incontrolables i en una època on una dona amb mini-faldilla era carn de manduca pública. Recordo especialment el moment en què havia d’amaigar a Genesis P-Orridge de ‘Psychic TV’, però on el mateix cantant,
acte seguit, feia un monòleg sobre la figura del narcoespectador i la importància de programes com el de la Chamorro
que consideraven a l’espectador un interlocutor adult i proactiu; un discurs per a totes les audiències eque encar feien
sonar el jingle socialista abans d’anar a dormir com un acte revolucionari. Com ‘La edad de oro’, El Bloque TV és un
programa que reflecteix molt bé una escena del nostre país, un bon programa, sempre i quan ningú intenti salvar cap
pàtria cultural, ocupar cap pòdium o tingui la temptació de disfressar el liberalisme amb l’argot neoquinqui. Ja veieu
que tenia ganes de parlar de la Chamorro, que va contribuir a construir un model de televisió cultural i va morir el 2017
sense massa fressa.
Paloma Chamorro li hagués fet un lloc a en Roger Peláez, un P-Orridge nostrat ‘low-fi’, també a Isabel Do Diego. Peláez
ha carregat contra els tertulians farlo-feixistes mentre dedicava el concert a Pablo Hasél i ha intervingut en la funció
pública tot convidant-nos a imaginar-nos una unitat anti-anti-disturbis. Isabel Do Diego ha presentat “De pueblo, amb
un atrezzo fascinant que passava per combinacions impossibles de gorro de llana i mantellina, camisa fucsia en volants
i flors de temporada a la cara (Gypsophila paniculata o “alè de bebè”), barret derviche i ulleres d’esquí, pantis semitransparents i els dits tacats de negre, estilosos i tràgics, que es movien com ocells, penells o sagetes. Lorquià, ciborg,
brutalista, posthumano ultralocal... quina meravella de sargit de sons inacabats, del cante jondo a la missa pagana o a
l’electrònica més fosca, gresol acústic i cultural, veus de lluny que construeixen l’entorn per a una viva cerimònia sense
cerimoniositat. No hi ha faltat una declaració final sobre la Llei Trans: «La ley sobre las personas trans será ley o no
será porque los derechos humanos no se negocian».

Serielitat
Una televisió es basa en la serielitat, la gent espera veure una continuació del que ja coneix. Els programes allargassen
trames, personatges, formats i notícies que es podrien explicar de forma breu i única. La serielitat és temps, i això ho
sap Netflix i les plataformes digitals: la serielitat viu de l’extracció a cabals del nostre temps. El culebrot del Salmon ha
estat el que en diuen una mini-sèrie: tres capítols i final obert. Trobaré a faltar a Guillem Mont de Palol amb les seves
ocurrències onanistes, ridícules i brillants alhora, Màrcia Lança amb la prolífica manera de fer d’esgarriacries i de treballar els canvis de rumb en la improvisació, i a Daniel Pizamiglio per la ingènua receptivitat del personatge. Avui m’han
fet descollonar mentre buscaven una resposta i intentaven que en Guillem no visqués en el passat, que és un leitmotiv
dels culebrots: el fet que el passat sempre torna com una amenaça i que es concreta amb un personatge o un trauma
que ve de lluny per interrompre l’harmonia de la comunitat.
Norberto Llopis, també ens ha ofert una sessió basada en la serielitat dels moviments del cos per treballar el tema de
la relació entre els objectes i els afectes. Ha agafat fragments d’una peça de l’any 2014: ‘All Things. Archeology of a
Space Object’. El diàleg ha consistit en intentar convertir aquesta peça videogràfica en una nova peça per a plató. La
coreografia de moviments era interrompuda per menuts fragments de vídeo de la peça original que mostraven décollages, alguns de dones que representen estereotips de bellesa, com el d’Eva Herzigova, una famosa top model dels
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noranta; en els vídeos també hi havia frases com “El temps no és innocent”, “L’espai és un objecte”, “Crisi”, “Valor” o
“Voldria ser qualsevol forma que poguessis voler comprar”. Aquesta coreografia en directe s’ha convertit, finalment, en
un mosaic de pantalles que simultaniejaven el catàleg de formes del cos. Sobre aquesta trama visual, Norbert Llopis ha
usat els jocs de paraula per crear deformacions lingüístiques que poguessin traduir-se, mentalment, en deformacions
cognitives i culturals (per exemple: “el tiempo es un estante instante constante”, “partitura sin partes”, “el deseo objeta”...), en un trossejament i reformulació dels valors.
Finalment, Quim Pujol a ‘Croma Negre’ ha insistit en treballar a partir del color, com ja ho havia fet anteriorment amb
‘Green Chroma’ o ‘Visceral Blue’. Tot sol a l’escenari, recitava un text basat en una enumeració on tot es passava a
negre: aliments, banderes, elements de la política, de l’entreteniment, de la televisió, de la fraseologia popular... Per
donar a veure la construcció cultural que hi ha darrere els colors. Així mateix, era bonic construir la imatge mental
dels viratges de color: pantera negra, bandera negra, la caputxeta negra, negre que l’amor s’hi posa... Com si el croma
es desplacés de l’espai físic a l’espai mental. Com tota repetició, al final el desgast és inesquivable, també el desgast
dels espectadors i, finalment, de la imaginació. Quan el plató s’anava enfosquint ja no sabies si era la telequinèsia dels
espectadors o el tècnic de llums. Dues propostes molt saussurianes.

Proximitat
Olga Mesa, al costat de Francisco Ruiz de Infante en el muntatge, ha creat ‘La mesa propia. Danza de manos’, un quadern audiovisual durant el confinament, una conversa amb la seva mare (en pau descansi), la poeta asturiana Marián
Suárez. Les dues llegeixen les biografies d’Elia Kazan i Isadora Duncan i van comentant l’estranyíssima situació del
confinament a través del que acaba sent una dansa de mans mentre sona la Sarabanda de Bach (una de les suites per
violoncel més famoses). Crec que una de les coses que vam aprendre amb el confinament és que de la famosa frase
de la Virginia Woolf «Una dona ha de tenir diners i una habitació pròpia per a poder escriure novel·la», l’important no
era només l’habitació, sinó també els diners. El confinament va subratllar les classes socials i els diferents tipus d’habitació pròpia. I més important encara, que en aquella equació de la Woof, li faltava un element: l’altre. L’altre, sense
cursileries i amb tota l’alteritat, és el fonament de l’habitació pròpia. El confinament, operant amb la crueltat d’allò que
es manifesta deliveradament ambigu com una estratègia de dissimul i distorsió per part del govern, va posar contra
les cordes la convivència, l’amor i els fonaments de la pròpia habitació pròpia. Olga Mesa brinda un diàleg íntim amb
la seva mare, com ho va fer Chantal Ackerman a ‘No Home Movie’, el seu testament cinematogràfic i l’última carta
audiovisual que li va fer a la seva mare, abans no morissin les dos, una de vellesa i l’altra per voluntat pròpia. Olga Mesa
no parla d’habitació pròpia sinó de “taula pròpia”, tal com ho formulava Pablo La Parra a la seva Aula Oberta al CCCB,
com un espai genealògic on s’acumulen les traces i les relacions afectives que ens hem anat trobant pel camí.
Però la segona part del títol de la bonica peça que fa, una dansa càmera en mà per l’habitació, porta precisament el
títol de ‘Danza de manos’. Aquí m’agradaria fer un ‘jump cut’ o transició abrupta però associativa, a un fragment de text
que vaig escriure des del confinament i que forma part del llibre Fils: cartes sobre el ‘confinament, la vigilància i l’anormalitat’ (2020, Arcàdia), una correspondència amb Marta Segarra. Diu així:
«Reprenc el relat tanatogràfic que vaig encetar. M’imagino –perquè, com tu dius, de la mort no se’n té l’experiència directa– que abans de morir el cos ja ha deixat de pertànyer-te, de ser gàbia de res. ¿Com podria, llavors, consolar-te la
mà de l’altre? Quina meravella el vers de la Maria-Mercè Marçal. (...) La mà que es bada nua allibera; la mà que es tanca és una arma, un puny contret. Una mà és ofrena, l’altra productivitat. Moltes dones cineastes es van abocar a filmar
les mans i a fer de les mans una via per reimaginar el cos de les dones: Stella Simon, a ‘Hands’; Franciszka Themerson,
a ‘Oko i Ucho’; Yvonne Rainer, a ‘Hand Movie’; Linda Christanell, a ‘Mouvement on the Insight of My Left Hand’, o Valie
Export, a ‘Syntagma’. Amb la meva amiga i companya d’estudis Marta Sureda, quan vam fer el projecte ‘La dimensió
poc coneguda: pioneres del cinema’, vam muntar una seqüència dactilar. Substituint els cossos per les mans, el que la
pantalla troba és la comunicació dels cossos fora dels codis binaris que instaura la lectura sexe-gènere oficial, proporcionant una inusual igualtat en els cossos. (…) La distància social és una distància afectiva. Simone Weil, però, a La
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gravetat i la gràcia, diu que quan dos presos en cel·les veïnes es comuniquen donant cops a la paret, la paret és allò
que els separa, però també allò que els permet comunicar-se; que tota separació és un vincle».
Afegeixo, per tant, l’obra d’Olga Mesa en aquesta taula de treball col·lectiva amb totes aquestes dones dactilars que
van saber fer de les distàncies un vincle, de les mans un cos, una veu que muda en el contacte amb l’altre, encara que
sigui a través de la pell de la pantalla.

Treball
Vicente Arlandis, des de Taller Placer, desenvolupa el projecte de recerca El malestar del trabajo. Des del col·lectiu
indaguen en quin és el paper de la feina en les nostres vides i la recerca de noves maneres de relacionar-nos amb el
temps. Així ho indiquen al catàleg. És un tema que em preocupa. L’obra d’Arlandis és una mescla de classe magistral,
de peça conceptual, de ‘sit-down comedy’ (substituïnt la ‘stand up comedy’) i de peça d’emancipació política. Arlandis,
amb una gràcia evident, ens fa un recorregut per les feines que havia hagut de fer abans de dedicar-se a la cultura
mentre li fan un massatge. Una càmera al terra li enfoca el rostre mentre ell està estirat en una llitera d’aquestes que
tenen un forat per posar-hi la cara, que només podem veure des de la pantalla que mostra el primer pla des de sota . A
través de la seva descripció és impossible no projectar les nostres primeres feines. La meva experiència és breu, cursets de natació i ajudar al bar dels meus pares, però els meus amics eren més prolífics ens aquest tipus d’anecdotari
d’adolescència. Arlandis ens recorda que treball ve de “tripalium”, que era una estructura per fermar els cavalls i els
bous i que es va convertir en un instrument de tortura. Que els antecedents dels riders som els treballadors autoexplotats de la cultural i que, com deia César Rendueles, en l’àmbit del treball soportem coses que a les altres esferes de la
nostra vida no soportaríem.
Projectes com aquests són importants, perquè del discurs del biopoder foucaultià ens ha arribat molt la constricció
biològica dels cossos, però no tant la regimentació econòmica i físiològica que el capitalisme imposa sobre aquests
cossos. És cert, els obrers ja no surten de la fàbrica perquè tot ha esdevingut fàbrica, com apunta Arlandis. Tots
coneixem aquella vella frase de Jameson que Mark Fisher va recuperar, allò de que «és més fàcil imaginar-se la fi
del món que la fi del capitalisme». Però Arlandis no moralitza: primer es posa en evidència amb la seva experiència,
després ens ofereix reflexions, però també acudits contra els “jefes” i, finalment, ens dona l’exemple de “Coca-Cola en
lluita”, que van guanyar un cas d’acomiadament improcedent, rebent un sou de per vida però en una fàbrica buidada
(externalitzada). A la fàbrica van començar a fer-s’hi tot tipus d’activitats, però molta altra gent l’anòmala situació els va
deprimir. Aquesta circumstància, d’alguna manera, no formava part dels plans, no s’ho esperaven, i no tenien les eines
per imaginar-se un cas així. Arlandis es pregunta: «I si la nostra arma és el cansament? La depressió? Una potència
que ens faci parar?». Hem de saber què fer amb aquest temps que podria tornar a ser nostre, preparar-nos per emancipar-nos de les velles formes del treball. Durant el confinament hi havia un hashtag que era “quan tot això acabi” i la
majoria de la gent plantejava vells escenaris, tots els llocs on anirien, tot el que es comprarien de nou, fantasies que el
capitalisme ha instal·lat tant a dins nostre que és impossible pensar en altres coses que no siguin tots aquests ‘shows
de truman’ amb els quals hem conviscut des de que érem petits. Quan tot això acabi vull no fer res, deixar pas a la vida
i a qui vulgui fer les coses d’una altra manera, posar les mans o el cap quan faci falta, i enlloc d’inventar la sopa d’all
menjar-me-la.

Un públic
Gràcies a la meva amiga Victòria Szpunberg, vaig conèixer aquest textet de Juan Mayorga. Diu: «Yo creo que el teatro
es la más política de las artes, en la medida en que laobra es construida por un colectivo que convoca a la ciudad –a
la “polis”– y finalmente la pone en escena ante una asamblea de espectadores. Es, por tanto, un arte naturalmente más
sensible que cualquier otro a preocupaciones, deseos, intereses colectivos.En este contexto, me adhiero a la noción
de “asamblea teatral” propuesta por el dramaturgo francés Enzo Cormann: los que hacemos teatro somos delegados
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por el público para representar ficciones a través de las que los espectadores revisan su vida. Por supuesto, esas
ficciones no tienen por qué ser siempre políticas en un sentido primario. Pero las preocupaciones políticas podrán
encontrar en el arte teatral su lugar más adecuado». I qui diu teatral diu escènic. El Salmon enguany ha treballat tres
capes assembleàries: la platea copresent, el públic virtual de internet i el públic televisiu de betevé.
Quan a l’obra ‘Psycho’ ens van fer posar a uns quants asseguts a les cadires dins de l’escenari vaig mirar al meu voltant i em van venir ganes de pensar les coses des de la relació espai-cos. Venien ganes. Venien ganes de començar.
Venien ganes de començar a moure’s i a no deslligar el moviment del pensament. És a dir, mirava amb tot el cos, allò
que sempre recorda el meu amic Félix Pérez-Hita i que per això va fer un Soy Cámara titulat ‘El ojo volador’, perquè
avui en dia gaudim d’una tecnologia òptica que ens permet fer com si veiéssim amb tot el cos. Tornem a l’escenari. Estava allà asseguda i pensava que els límits de l’escenari eren una eina fantàstica per a la transformació de les nostres
inquietuts en relats i rituals col·lectivitzables. Aquells límits, que són també els límits del frame de la pantalla, o els límits
de les parets de casa nostra o del nostre cos, convidaven a pensar el dins de l’espectacle i la seva relació amb el fora
de camp, és a dir, amb tot allò que està fora d’aquesta frontera de l’escenari. I també vaig pensar que al capitalisme li
interessava esborrar aquests límits, que la vida no es pugui distingir d’una pel·lícula (tal com criticaven ja els de l’Escola
de Frankfurt i els situacionistes), l’espectacle integrat. Aquests límits ens demanen un esforç, però ens permeten viure,
prendre decisions i consciència. Quan s’imposa el relat econòmic i penal, llavors, no hi ha trasvassament possible: el
límit (frontera, presó, camp de refugiats) fa que la persona no pugui viure més enllà d’ell, de la força bruta, la violència i
el dolor ininterromput que imposa la situació.
Tornem a l’escenari. Les arts escèniques post-dramàtiques treballen molt les arestes, aquests límits de l’àgora on es
representa l’espectacle per posar èmfasi en com construïm mirades, valors, significats i formes de relacions polítiques
amb els altres i el nostre entorn. En aquest sentit, era interessant el fet que aquest any els convidats/es no es podien
dirigir al públic, i que quan ho feien, quan subratllaven el límit mentre el trencaven, l’organització havia de parar els
peus als artistes i, automàticament, passaven a estar integrats en la performance, en el discurs. Per tant, més interessant que trencar els límits (aquesta herència hippie que Silicon Valley ha sabut integrat tant bé), es tracta de subratllar-los per fer evidents les relacions de poder que tota assemblea convoca. Els límits que ens separen els uns dels
altres, el dins del fora, l’aquí de l’allà, l’ahir de l’avui, l’animal de mi, la cosa de l’animal... Formes de passar d’un estat a
un altre, d’una sensació a un a altra, d’un pensament a un altre, d’un cos a un altre, d’una llengua a una altra, d’un espai
a un altre, d’una economia a una altra, d’una violència a una altra. Transicions en una sala de muntatge i desmuntatge.
De fet, una de les preocupacions de l’equip de comissaris del Salmon era com fer les transicions entre una intervenció i una altra, com trencar el flux, però no el dinamisme o el diàleg, així com les transicions i diàlegs entre l’streaming,
l’emissió televisió i el directe al Mercat de les Flors. Era un repte enorme, crec que se n’han ensortit molt bé, treballant
en temps real per aconseguir fer una televisió possible.
Ara només queda aprendre’ns la lliçó d’en Vicente Arlandis i descansar una mica, buidar la fàbrica i trobar-nos per a no
produir res. De fet, crec que la sessió d’avui a la Caldera anava d’això, de trobar-se, i m’ho he perdut. Estic a Salt, vinc
de l’hort de xerrar amb la Marta, en Fèlix, en Nordine, l’Aisha i en M.A, i he retrobat el meu fill, en Nikola, que als seus
tres anys i davant d’un foc a terra que li ha fet el seu pare ha dit: «el fum és la possibilitat de foc». Del Salmon només
me’n queda un aromatitzat fum i aquestes ratlles de desgast (meu, vostre). Tinc un record molt grat i borrós de tot el
que ha passat al llarg dels tres dies d’una intensa i variada edició. Cada dia em sentia com un globus que s’inflava i,
abans no petés, em treia l’aire a poc a poc a través de l’escriptura. Espero que aquests tres textos de menja ràpida i
de digestió curta, quedin com un dietari de navegació, un relat possible d’una altra televisió possible, una fumèrria que
tard o d’hora esdevindrà un nou foc.
Sofia, Ariadna, Iñaki, Bea, Dianelis, Raquel i tot l’equip de producció: Gràcies per la confiança. Gràcies per la lectura.
Enviar.

