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DIVENDRES

Improshow

Acabo de decidir que, ja que em fa pànic improvisar davant dels altres, puc començar una teràpia improvisant davant 
de ningú. Improvisant amb el text que tinc a les mans. La segona jornada del Sâlmon podria resumir-se dient que ha 
estat un exercici en vuit moviments sobre tot el que hi ha en joc tant en el veure, com en l’escoltar, com en el dir. Una 
sessió meditativa, irònica, però espiritual, per moments dura, però molt coherent, amb molt bones idees portades a 
l’extrem, a un extrem, a l’extrem que han decidit els autors o autores. No seré jo qui digui quin és l’extrem òptim per 
cada una d’elles, si sobra o falta temps. Qualsevol forma que condicioni el que podem veure, escoltar o dir acaba sent 
o autoritària o en un punt avorrida, perquè restringeix la nostra capacitat de decidir cap on volem anar. Per tant, tota 
activitat que ens impliqui com a públic o com a executors d’ordres, participarà d’aquest autoritarisme o avorriment. 
Són relacions que ens posen en alerta, que ens obliguen a interaccionar amb allò que ens avorreix o coacciona. El grau 
d’autoritarisme o avorriment que arribem a percebre és del tot subjectiu: el que a mi m’avorreix en escreix a tu t’en-
treté, el que a mi em sembla excessivament autoritari a ells els hi sembla normal. Podem fer moltes coses amb l’avo-
rriment i l’autoritat. Sabut això, també es pot donar el cas que en aquestes pràctiques de incidència en el que veiem, 
escoltem, sentim i experienciem, se’ns ofereixin sensacions tan ben escampades, impressions tan ben formalitzades, 
idees tan ben sintetitzades, és a dir, que t’interpel·lin tant, que no vulguis abandonar la teva condició servil, la servitud 
voluntària. Normalment l’espectacle formula tot això des d’una lògica hiperglucèmica, donant-te sucre per tots els sen-
tits. És a dir, fórmules mítiques que s’ocupen del fet que tu no t’hagis d’ocupar de res. La tendència al mite és inesqui-
vable. L’art, que no es deslliura del mite i intenta desfer-se’n des del qüestionament o sublimant-lo en les inauguracions 
i alguns festivals, t’ofereix problemes i, alhora, et dona algunes eines per resoldre’ls. Les eines amb què resols un 
problema no és causal, pots trobar eines a llocs inesperats per a problemes molt antics i eines antigues per a proble-
mes molt nous. Un problema ens fa sentir vius i ens instal·la en l’obertura d’allò dinàmic i incert.  Tot això potser sembla 
molt abstracte, però diria que és un joc de nens. Aquesta impro no sé si és efecte de l’hamburguesa que m’acabo de 
menjar o de cinc hores de Sâlmon.

Un streaming televisiu

Avui he pogut veure alhora el que s’esdevenia a la sala i el que passava en l’streaming, la realització de Dani Miracle i 
l’equip de tècnics/es que estan als comandaments. L’streaming permet complir el somni que tenia Jean-Luc Godard 
als setantes de crear una televisió immensa on hi hagués de tot, amb pel·lícules que duressin dos o tres dies, mos-
trar-ho tot, gent que va al cinema i la pròpia pel·lícula, obres de teatre, un intel·lectual entrevistant a la gent, les pròpies 
entrevistes. «Es podria preguntar a tot el món, des de Sartre fins el ministre de la guerra, passant pels obrers», diu 
Godard. És cert que l’streaming ha assumit com a pròpia aquesta fantasia de crear un mapa a escala 1:1 amb el món, 
però potser aquesta amplitud no ha conciliat la diversitat.

La realització de l’streaming em recorda aquella televisió que va saber fabular Nam June Paik i una munió d’artistes els 
anys seixanta que l’entenien, no només com un mitjà de transmissió, sinó també d’expressió. Si les imatges no expres-
saven prou, s’empescaven la creació d’eines pròpies, com els vídeo-sintetitzadors. Nam June Paik gaudia del prece-
dent del ‘Television Manifesto of the Spatial Movement’ (1952) de Lucio Fontana & Co., de Jean-Christophe Averty o 
Ernie Kovacs. La seva missió va ser la d’entendre la televisió com un mitjà creatiu, una televisió electrònica que, com 
deia ell mateix, agafaria el relleu de les velles formes de l’art: «de la mateixa manera que la tècnica del collage va subs-
tituir a la pintura a l’oli, el tub de rajos catòdics reemplaçarà a la tela». 
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Sense un context poc fem, perquè una figura com Nam June Paik existís, va ser imprescindible la complicitat de 
galeries com la Howard Wise Gallery, la Galeria Televisiva de Gerry Schum o el Museum of Fine Arts de Boston, les 
beques de la Fundació Rockefeller,  teòrics-visionaris com McLuhan o Youngblood, el moviment de les televisions i 
vídeo comunitaris (Ant Farm, Videofreex, TVTV, Raindance) que va durar fins els vuitantes (Pper Tiger, Deep Dish),  
la predisposició de les televisions regionals nordamericanes per acollir els artistes en residència o per deixar-los fer 
interrupcions televisives, com van fer David Hall, Chris Burden, Keith Arnatt, Peter Weibel, Valie Export, Fred Forest o 
Jan Dibbets, que va posar un foc (una llar) cremant durant una bona estona; llavors,  quan era més escandalós veure 
un foc cremant a la televisió que contenidors cremant al carrer.

La transgressió no està permesa

Avui hem vist la segona part del culebrot de Guillem Mont de Palol, Márcia Lança i Daniel Pizamiglio. Avui hi havia una 
tensió curiosa, com si no acabés de fluir, un fora de camp que afegia tensió dramàtica a l’assumpte. Amb un inici més 
irònic a partir del nu sobtat de Pizamiglio (poètic, rústic, modern, arriscat i antic), el to que seguia ja no era l’humor 
absurd del primer dia, sinó l’humor seriós que apareix en les destrobades. Al final acabaven tots despullats, un gènere 
afí a la performance, a la història de la pintura a l’oli moderna o a l’escultura greco-romana. A la televisió el primer nu va 
ser de la mà de fluxus a través de Wim T: Schippers a la VPRO (televisió holandesa) amb el programa ‘Hoepla’ (1967); 
el cos va ser el de l’actriu Phil Bloom. Quasi mig segle després, el 2012, la televisió danesa va fer el programa ‘Blach-
man’, on dos homes comentaven, a cada episodi, el cos nu d’una dona, que ni es movia ni parlava en tot el show. Un 
programa polèmic a les portes d’una dècada que acabaria amb el feminisme com una de les seves lluites insígnia. 

En un moment donat la Márcia s’ha acostat a preguntar al públic, però des de l’organització li han dit que no podia 
fer-ho; davant d’això ha respòs: «La transgressió no està permesa». La transgressió és variable, un cos nu pot causar 
polèmica pel sol fet d’aparèixer, o en una altre moment històric perquè és cosificat pels homes, o pot deixar de ser 
polèmic en un festival com el Sâlmon i passar a ser un element de possibilitats escèniques i narratives. Dirigir-te a algú 
en un moment de la història pot ser un acte de cortesia, però el dia següent és un acte de transgressió. Els nostres 
límits morals col·lectius són excessivament dinàmics i hem d’estar sempre amatents de no perdre terreny en els drets 
i llibertats adquirides. A Roger Peláez (avui pletòric! «Visca l’home punk!» deien des de la sala), també l’han avisat que 
no podia mesclar-se entre el públic sense mascareta. Res de totes les brutalitats, acudits i bajanades que ha dit han 
estat matèria d’escàndol, però el sol fet de no portar màscara i acostar-se a la gent ha fet saltar les alarmes. Aquest és 
el conte d’abans d’anar a dormir dels nostres dies. 

Finalment, per tancar el bloc sobre la transgressió volia mencionar la secció d’avui de Teatron. Ha consistit a reivin-
dicar el seu antic bloc Perro Paco davant d’una «crítica morta» (sic), amb algunes de les seves divertides seccions, 
com la de «cartas a un joven imbécil», inpirada en Cartes a un jove poeta de Rilke on, com en l’original, es tractava 
de interpel·lar a la gent jove que es volia dedicar al mateix ofici que el pronunciador del discurs (poeta en el cas de 
Rilke, profesional de les arts escèniques en el cas de Teatron). Aquest gest l’entenc com una ‘boutade’, com va ser una 
‘boutade’ el primer text que vaig escriure pel ‘Cultura/s’ de La Vanguàrdia el maig del 2011 on indicava que la comissió 
de cultura del 15M havia fet més per la política de la ciutat que dècades de polítiques culturals oficials. Era una provo-
cació i en tota provocació hi ha, més que una veritat irrefutable, preguntes i problemes. La provocació ha de posar un 
problema sobre la taula i algú l’ha d’agafar mentre crema, sinó pot convertir-se en una rabieta gregària o, pitjor, en una 
rabieta costumista, familiar. Com més ben orientada (insertada, dirigida) estigui la provocació, més probabilitats hi ha 
que algú agafi el relleu del problema o pregunta. Per això aquesta mirada enrere de Teatron, escrita sobre les imatges 
presents de l’assemblea del Sâlmon,  l’entenc com una provocació que ens convida a fer-nos preguntes necessàries 
sobre ‘ubi est’ la crítica cultural avui en dia. Tic-tac, tic-tac, tic-tac.
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El cinema ha mort, passem al comentari

Guy Debord a ‘Hurlements en faveur de Sade’, el mateix any que s’escrivia el manifest de Fontana i companyia, deia: 
«el cinema ha mort, passem al debat». Aquí no es tracta de parlar de la mort del cinema, sinó de peces que treballen 
la idea del comentari sobre les imatges. 

 ‘The Eye’s Speech- or was it the I speech?’, d’Eulàlia Rovira és un exercici de cinema sense imatges que té una llarga 
tradició dins el cinema experimental amb figures com Paul Sharits, Tony Conrad, el primer Guy Debord, John Cavanau-
gh i molts dels autors i autores que Albert Alcoz i Alexandra Laudo citen al ‘Soy Cámara: Todas las pantallas oscuras’. 
La peça de Rovira és irònica i combina el joc i la reflexió filosòfica a parts iguals. Què diria l’ull si pogués parlar? Per-
què aquí és l’ull qui parla, no les imatges. La posició és clara: que la llum ho inundi tot fins al punt de fer desaparèixer 
les figures i la pròpia pantalla. Com si James Turrell hagués fet la seva pròpia versió del ‘Not I’ de Samuel Beckett. Ara 
potser he patinat. Llisquem dins del monocromatisme filosòfico-sensual de la peça!

Julián Pacomio i Ángela Millano a PSYCHO es demanen si és possible que una persona emmagatzemi i representi 
continguts cinematogràfics. A partir de Psicosis i de la doble versió de Hitchcock i de Gus Van Sant (que va copiar 
l’original pla a pla), els protagonistes expliquen a través de la veu i els gestos tota la posada en escena de la pel·lícu-
la, com si descrivissin l’storyboard. A la universitat Paulino Viola ens explicava ‘El acorazado Potemkin’ a través d’un 
storyboard dibuixat per ell pla a pla. Aquesta aproximació a la pel·lícula des del còmic facilitava la visualització i memo-
rització de la pel·lícula, així com contribuïa a entendre el ritme des de la composició visual, no només des del muntatge. 
El ‘reenactment’ o reescriptura de Pacomio (com s’assembla al guapo de l’Enrique Irazoqui!) i Millano arriba fins a una 
mica abans de la famosa escena de la dutxa.

Alfred Hitchcock, segurament és una de les figures del cinema clàssic més versionades per a artistes de diferents 
disciplines. En el cas del cinema experimental, Psicosis ha estat una pel·lícula molt desmuntada. N’hi ha que han modi-
ficat temporalment les escenes perquè siguin escenes quotidianes o avorrides, com una conducció automovilística de 
Janet Leigh a ‘Distracted Driver’ de Chris Meigh; Antoni Pinent a ‘N.O. Psicosis’ usa la famosa escena de la dutxa però 
substituint els plans de cada actor pel seu nom real tal com apareixen als crèdits de la pel·lícula; Douglas Gordon a ‘24 
Hour Psycho’ ralentitza la pel·lícula perquè duri 24h; David Domingo a ‘An American Psycho Love Affair to Remember 
in London’, fa un tríptic amb tres pel·lícules de Hitchcock, Psicosis entre elles. Treballs que, com diu Don DeLilo, sovint 
són més d’afiliació que d’apropiació, que ens permeten reflexionar sobre l’acte de mirar i què passa quan es mira amb 
una certa intencionalitat. Es tracta, tal com diuen Beauvais  i Bonhours, de «definir una infra-percepció que anul·la 
la diègesi del film per extirpar del material la seva memòria o els mecanismes que han construït el nostre record de 
l’obra d’origen». L’aparició del remake de Gus Van Sant va donar peu a seguir la conga de les versions: Diego Lama a 
‘Schizo Uncopyright’ va posar en pantalla partida les dues obres; Christoph Draeger a ‘Schizo’ les sobreposa, creant 
un efecte 3D; el mateix va fer Soderbegh amb l’escena de la dutxa, fent un mash-up amb les dues versions a ‘Double 
Psycho’; finalment, Yuk-Yiu i Choi Sai-Ho van crear un programari que juntava les dues versions a través de les esce-
nes més emblemàtiques. Això ho sé perquè la meva tesi versava sobre el cinema amb material apropiat i havia copiat 
aquest fragment per explicar-vos-ho en algun moment.

Al catàleg titulen la peça de Job Ramos ‘Sin evidencia verbal’ on es veuen els indicis d’un grup d’experts d’un centre 
a través de imatges recomposades i una veu en off. Els indicis de què? El catàleg del Sâlmon diu que treballen per 
evitar l’extinció d’una espècie. En tot cas, Job Ramos, com sol fer, obre preguntes sobre quines relacions s’estableixen 
entre l’obra i el lloc, entre les coses i la seva representació. I les preguntes, en aquests assumptes, mai es conclouen o 
s’acaben. Ramos es pregunta com crear una arquitectura de l’emancipació. «L’arquitectura és un paràsit que viu de la 
tècnica» diu un arquitecte, i, després: «Tot consisteix en mirar de lluny». Ramos s’ho mira d’a prop i confabulant, com 
en una versió geomètrica de l’efecte ‘Blow U’p on l’important no és tant descobrir el crim o el misteri, sinó desplegar 
tots els indicis, el relat, el “i si...”, retallant i enganxant, amb cartolines, maquetes sui generis i papers, pintant imatges 
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per esborrar-ne les figures. Ho fa transgredint l’autoritarisme que imposa el relat arquitectònic que fa que tota forma 
que es vulgui inscriure en aquell espai se supediti a la pròpia forma del lloc. La ontologia i el DIY (Do it Yourself), no 
deuen estar tan allunyats en l’obra de Job Ramos.

Si Job Ramos converteix l’espai en quelcom retallable i desencaixable, també ens podem trobar amb  l’efecte contra-
ri: que siguin les imatges les que s’integrin a les coses de nou. Marta Echaves, responsable de les transicions d’avui 
amb el format de subtituladora, explicava una anècdota de quan Pepe Espaliú va estar fent un taller a Tabakalera. En 
un moment donat ell acabava llançant les fotos que havien fet els seus alumnes al riu que, més endavant, acabaria per 
inundar l’edifici de Tabakalera. Les nostres vides són un riu que va a desembocar en un centre museal.

«Hemos sido engañados. ¿Qué viene después?¿Después del engaño? Tenemos que ser capaces de imaginar que algo 
vaya a pasar», Marta Echaves, la subtituladora. La llum viatja més ràpid que el so, però de vegades...

D’on ve aquest so?

La pregunta pel so avui ha estat fonamental. Marc O’Callaghan ens ha fet una adaptació de la seva Arenga Quaternària, 
una adaptació Ternària (tres moviments): O’Callaghan recita des d’un púlpit i a la manera d’un orador sàdic i convin-
cent, tres cançons ‘mainstream’ catalanes  (‘Si em dius adéu’ de Lluís Llach, ‘El vol de l’home ocell’ de Sangtraït i ‘Si 
et quedes amb mi’ de Sopa de Cabra) que queden inaudibles sota unes bases amb samplers de discursos populistes 
(mass-media, política, religió...) combinats amb l’electrònica obscura. A la pantalla un flickr extasiant culmina la missa. A 
en Marc O’Callaghan el vaig conèixer quan coordinava la programació del BCNmp7 al CCCB. El 2014 vam dedicar una 
sessió a “Una música incontrolable”; van tocar ell (sota el nom de Coàgul), Pharmakon i Una bèstia incontrolable. La 
nit va acabar suada, amb els músics tocant entre el públic i amb un lavabo malmès; el centre ho va trobar escandalós. 
Posar un lavabo en un museu és revolucionar la història de l’art, malmetre un lavabo és una indecència. De nou cal que 
ens preguntem on són els límits de la moral pública, qui els posa i en nom de qui parlen. ‘Times are changing’, que deia 
aquell, canvien, però de forma oscil·lant.

Nazario Díaz ha presentat ‘Háblame, cuerp’o, part del projecte ‘Looking for Pepe’, una investigació sobre l’artista Pepe 
Espaliú que va començar el 2016. Nazario treballa sobre la matèria que muta o desapareix i la idea del desgast (aquest 
desgast es pot extrapol·lar a l’espectador). Es pregunta: Quan costa sostenir un cos? El llenguatge? Al llarg de qua-
ranta minuts Nazario Díaz està a soles a l’escenari (i darrera d’ell) posant el cos, la veu i el trànsit. No saps d’on ve el 
so que sents i que l’artista fa amb l’ajuda de la glotis, el pit, l ‘aire que entra i surt... No entens el significat del que diu, 
podria estar recitant els 99 noms de Déu. És una respiració, un xiulet i, finalment, una tirallonga de fonemes que s’en-
llacen entre ells; fonemes que sonen a francès, a àrab, a hebreu, llengües riques en guturals i en sons aspirats, en tot 
allò que faci entrar aire o fer vibrar la glotis, que convidi a convertir el cos en una caixa de ressonància, en una vàlvula. 
També les fricatives dentals, la força de voler sortir de dins de les reixes de les dents. Nazario fa el seu vudú particu-
lar, el seu ritual, insistint, insistint, resistint, circulant per dins del cos com un espai rítmic, com una casa sense portes 
ni finestres, com una bèstia subaquàtica que és tot canal vibràtil. 

‘A propósito de É’ de Silvia Zayas és una investigació en marxa de La Caldera. En aquests materials incipients per a 
una futura pel·lícula entrevista biòlegs per treballar la materialitat del so a partir de certes qualitats físiques d’algu-
nes espècies animals. La peça del Sâlmon se centra en els cetacis. Tot el que s’hi diu en aquests materials en brut és 
fascinant: que a una certa profunditat no hi ha llum i les espècies s’han de comunicar a través del so, sobre la diver-
sitat a través de la bioacústica, sobre el fet que alguns d’aquests animals tenen set sentits, sobre el fet que poden 
decodificar moltes capes de sons simultanis, a diferència del nostre cervell, que despleguen aptituds rítmiques en les 
seves formes de comunicació etc. Llavors, la pregunta ja no és d’on ve aquest so, sinó si tenim l’oïda suficientment 
preparat per a sentir-ho. Com que la resposta és no s’han ideat una sèrie de softwares que permeten captar i destriar 
totes aquestes freqüències. Ara que la nostra “Persistència” està arribant a Mart seguint aquesta fal·lera de voler mirar 
sempre a distància, podríem preguntar-nos si la tecnologia no és un substitutiu de l’adaptació de l’espècie a l’entorn i 
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quines conseqüències pot tenir aquest delegar tots els processos de selecció, relació i interpretació a les màquines, 
aquesta automatització dels sentits.

Extra muros

Quart dia de les protestes al carrer contra l’empresonament a Pablo Hasél i tot el que aquesta situació representa. Avui 
a l’apartament s’ha sentit alguna cosa, unes sirenes, com un xiulet bronquític que surt d’un pulmó malalt. L’urbanisme 
és menys impermeable del que voldrien alguns, com si pensessin que és millor que estiguem envasats al buit. A aques-
ta manera d’estar envasat al buit n’hi deien turisme, ara n’hi diuen pandèmia. Són dos quarts de dues de la matinada, 
ja començo a delirar, però enlloc de “sortir del solc” -com diu la seva etimologia- crec que m’hi estic enfonsant cada 
vegada més. Enviar.


