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GUERRILLA CORNER MAR JIMÉNEZ

El buit de Jeff Koons
i hi ha alguna imatge que il·lustra bé
la decadència de la societat postca-
pitalista, la del capitalisme de l’1%,

és la de les curses el primer dia de rebai-
xes. Aquest és el retrat d’una societat en la
qual s’ha fet creure a la ciutadania que les
rebaixes són un regal per a les classes po-
pulars, que ja som una gran majoria des
que la classe mitjana va començar a extin-
gir-se per les decisions de l’1% que amb les
metralletes subministrades des de Brus-
sel·les i Washington continua disparant
contra els fonaments de la societat del
benestar.

En aquest món postcapitalista, el rei
Mides de l’art modern és el nord-americà
Jeff Koons, famós per les seves escultures
pròpies de la cultura McDonalds, a qui el
Guggenheim de Bilbao dedica la retro-
spectiva que prèviament va passar pel
Whitney Museum i el Centre Pompidou.
“Amb la seva obra única, inconfusible i in-
novadora, Jeff Koons s’ha convertit en una
de les figures més destacades de l’art del
nostre temps”, anuncien al Guggenheim.
En efecte, Koons és una de les figures més
destacades de l’art, però per la seva capaci-
tat per vendre tiquets, esdevenint la nineta
dels ulls dels que volen convertir la cultura
en una màquina de rendibilitat i no pas en
una font de reflexió crítica. Temptació
mercantilitzadora que, dit sigui de passa-
da, era en la ment dels responsables polí-
tics del Macba i s’havia deixat veure en al-
gunes de les decisions preses les últimes
setmanes, però que el canvi de color a
l’Ajuntament de Barcelona pot aturar.

S

Si faig referència a Koons com a expo-
nent d’aquest sistema econòmic decadent
és arran de la lectura de 10:04 (Reservoir
Books) de Ben Lerner, poeta i novel·lista
nord-americà conegut per l’aclamada Sa-
liendo de la Estación de Atocha. 10:04,
una genialitat, amb tot el que això com-
porta. Un llibre sense argument, una no-
vel·la fragmentada que qüestiona les bar-
reres entre ficció, autoficció, paròdia i
realitat, entre escriptura i imatge, entre
present i passat. Una novel·la que aborda
qüestions com la inseguretat i els proble-
mes d’identitat al Nova York de 2012, de
com la solidaritat ha de vèncer l’indivi-
dualisme, de la fluïdesa que impera en
les relacions personals, d’amistat i de pa-

rella, i que també fa referència, en un
passatge genial, a la frivolització de l’art.
“Obre els ulls, va dir: el que tenia a les
mans eren trossos d’una escultura canina
de Jeff Koons feta amb globus i destros-
sada, una de les primeres, vermella. Va
ser meravellós veure una icona del co-
mercialisme del món de l’art i l’estupide-
sa valorada feta miques; va ser merave-
llós tocar els trossos de l’acabat metàl·lic,
veure l’interior buit d’una obra de super-
ficialitat voluntària.” El buit de Koons,
metàfora del buit d’una societat contem-
porània que fa de les rebaixes una festa
popular que Lerner radiografia de forma
genial en un estil que recorda el millor
Vila-Matas. ❋
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Credencer

MOTACIONS MÀRIUS SERRA

Monistrol de Montserrat assistei-
xo a una representació abreujada
del ball del Bo-Bo, una dansa anti-

ga documentada des de mitjan segle XVII
que consta de contrapàs, passeig galant,
punteig de vaivé i sardana saltada. Se’n diu
del Bo-Bo perquè els administradors de la
dansa són periòdicament escollits per un
moderador que pronuncia el nom de ca-
dascun i en demana l’aprovació al poble.
La fórmula és un referèndum de pregunta
clara: “És bo?” La resposta és, sempre,
“Bo” (tot i que podria no ser-ho, i llavors

A si hi hagués cap recança, el poble hi posa-
ria pegues tot responent “Pega!”). D’aquí
el Bo-Bo. El moderador que fa la consulta
és l’anomenat Credencer, un terme admi-
nistratiu antic que designava els escrivans
que portaven el llibre de credença d’una
confraria, per exemple. Credença prové
del terme llatí credentia, que vol dir con-
fiança. Curiosament, la credença també
designa una tauleta auxiliar on es posen
els objectes que cal tenir a mà per al servei
de taula i, per analogia, la tauleta propera
a l’altar on els sacerdots posen els ele-

ments litúrgics. Aquest ús tan curiós prové
d’un costum adoptat pels senyors italians
que temien ser enverinats: feien tastar el
menjar a un servent abans de servir-lo. De
la credença entesa com a prova de con-
fiança, el mot va passar a designar la taule-
ta de servei per metonímia. El Credencer
monistrolenc, però, ni emmetzina ningú
ni porta tauleta. Es limita a triar els balla-
dors del Bo-Bo que seran posteriorment
dirigits pel Porrer (o Macer), dit així per-
què branda una gran porra per mantenir
l’ordre com qui mostra la credencial. ❋




