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L’escòria és bella
T O N I V A L L

P
er què ens atrau Hotel Glam?
Per què acceptem que els su-
permercats venguin truites de
patates envasades? Per què
Raphael és un ídol de masses?

Són només tres qüestions, tres pre-
guntes transcendentals entre la infini-
tat que s’acumula en l’univers de la
cultura porqueria. Un univers furgat
des de fa anys per Jordi Costa. Amb la
paciència de l’indigent que rebusca
fins al fons de l’abocador esperant
trobar-hi un sac de diners, Costa es
mou, tenaç, per un altre tipus d’abo-
cador: el de la manifestació artística
peculiar, el kitsch, la teleporqueria i les
vides al límit dels qui són artistes
malgrat la seva obra.

Els llibres Mondo Bulldog i Vida mos-
trenca són dues primeres aproximaci-
ons a aquest fenomen que en un mo-
ment o un altre tots hem sentit a les
nostres carns i que convindríem a de-
finir com la perillosa atracció de l’a-
bisme. Vida mostrenca, de recent apari-
ció, és un recull dels eclèctics articles
que Costa va publicar cada divendres
al suplement Tentaciones d’ El País, fins
que la modernitat de les seves propos-
tes va topar frontalment amb l’adot-
zenament de les pàgines que els aco-
llien. Es pot agafar aquest volum com
a saborosa i molt necessària introduc-
ció a l’exposició que fins al 31 d’agost
ocupa el Centre de Cultura Contem-
porània de Barcelona. Cultura escombra-
ries. Una espeleologia del gust
–comissariada evidentment per Cos-
ta– és una exposició important, una
d’aquelles mostres artístiques que de
tant en tant justifiquen amb escreix les
polítiques de subvencions públiques.
La característica essencial de tots els
objectes exposats és que l’arbitrarietat
artística oficial mai s’hi fixaria, cap
passaria per l’esterilitzat sedàs del bon
gust. “Tot són obres especialment in-
tenses i irrepetibles, marcades per

l’absoluta manca d’autoconsciència
per part dels seus creadors”, explica
Costa. I és que aquest és requisit fona-
mental. El creador d’una obra estèti-
cament demencial desconeix que el
seu traç, mesura i punt de vista coe-
xisteixen desviats i que la seva manera
d’entendre l’art i la vida té més a veure
amb un plat de cocido madrileño que amb
un faisà trufat amb vinagreta de gerds.
L’explicació general de per què ens
atrau aquest abisme de vertiginoses
proporcions és ben senzilla. L’especta-
dor interpreta l’obra proposada just a
l’inrevés del propòsit de l’autor. Només

llavors som capaços de trobar la veritat
que la teòrica manca de talent de l’ar-
tista en qüestió ens havia negat.

¿Margaret Keane sabia que els seus
quadres, amb figures humanes de caps
rodons i ulls gegants, eren horrorosos?

Sens dubte que no. Com tampoc ho
sabien Natalie Wood, Kim Novak, Jerry
Lewis i Joan Crawford quan els adqui-
rien orgullosos a preu d’or. Era cons-
cient Ed Wood que Plan 9 from Outer
Space, Glen or Glenda i Night of the Ghouls
passarien a la història com les pitjors
pel·lícules mai perpetrades? Tim Bur-
ton sent autènica devoció per ell i si no
fos per això, mai hauríem pogut dis-
frutar de la seva obra mestra Ed Wood.
La simple existència d’aquest film il-
lustra a la perfecció que l’art més su-
blim capaç de commoure els nostres
sentits fins a deixar-los exhausts, neix

moltes vegades al fons de l’abocador.
Orson Welles va basar-se en una ín-

fima novel·la de quiosc per donar cos a
La dama de Shangai i els melodrames de
Douglas Sirk per a la Universal partien
de guions nefastos que al seu torn do-

naven lloc a films meravellosos. Les
pel·lícules de Sirk apareixen avui a ulls
de tothom com a paradigma de la
modernitat i ens serveixen per reivin-
dicar l’autenticitat d’una manera de
veure i viure el món prescindint de la
falsa mirada que la mateixa moderni-
tat sempre ha projectat sobre tota
manifestació underground per fer-la se-
va i apropiar-se-la amb segell de quali-
tat impostada. Aquella mirada de qui
s’apunta al cavall guanyador de tot el
que és minoritari pensant que a les
seves mans es convertirà en gran art.
Sense anar més lluny és el que va fer el
lobby gai amb la monstruosa Tamara,
erigint-la mussa de la postmodernitat
per després deixar-la tirada com una
burilla; o el que Todd Haynes ha fet
amb el gloriós cinema de Douglas Sirk
a la prefabricada i mimètica Lejos del
cielo.

“La cultura porqueria no és l’antítesi
de l’alta cultura sinó de la mediocritat

i la mitjania”. Aquest lúcid pen-
sament de Jordi Costa regeix,
sense anar gaire lluny, cada una
de les accions dels magnats de
Gestmusic, l’actual temple del
mal gust, els pares de la telepor-
queria. La mateixa productora
catalana que passa per ser la re-
novadora de la televisió moderna
gràcies a un format tant noble,
lloable i de valors modèlics com Ope-
ración triunfo i que alhora ens
serveix Hotel Glam, on s’ajunten
un seguit de personatges que se
senten honrats i agraïts de for-
mar part d’un camp de concen-
tració. Un programa que no és
sinó la carta màxima de la cul-
tura porqueria, una pedra a par-
tir de la qual tots podem edifi-
car-hi l’església dels pecats in-
confessables.

Què són els trincos sinó un es-
trat més de les criatures de Déu
que habiten aquest dolç malson?
Tots ells, reunits en desharmo-
nia, són la carn de canó d’una

ciència seriosament sistematitzada per
Costa a Mondo Bulldog i Vida mostrenca
uns volums –de memòries?– que a
mode d’epifania van a petar al CCCB,
durant uns mesos convertit en el pas-
satge del terror de la nostra infància.

A R A C O M A R A

La suspensió
de la lògica

C A R L E S H A C M O R

E
l nou llibre d’Antoni Clapés
s’intitula, ben significativa-
ment, Destret, que pot voler dir
angúnia o situació de pati-
ment, de necessitat extrema,

de gravetat accentuada, de malestar
fort. Deixem-ho només en angúnia, pe-
rò, que ja n’hi ha prou. I en aquest
destret continua la depuració a tots ni-
vells que Clapés va iniciar fa molt; i la
prossegueix de tal manera que, en llegir
els seus poemes nous, ens vénen ganes
d’endevinar els que ens imaginem que
escriurà després de Destret i que segur
que seran encara més porgats, més pu-
rificats.

Perquè Antoni Clapés ha triat un sol
camí, pel qual va avançant, llibre a lli-
bre, i del qual goso opinar que no el
porta pas al silenci, sinó a dir coses que
la raó –o si voleu la raó de l’obvietat, o
wittgensteiniana– assegura que val
més no mirar de dir-les. Això amb el
benentès que, en el cas del Clapés que
vindrà, dir coses ja no equivaldrà pas a
expressar-les o comunicar-les, sinó a
crear-les, amb mots, contra la raó i fins
i tot contra l’art de la poesia.

O sigui, segons tot això, Clapés por-
tarà la poesia a un vèrtex clapesià –sí,
una aposta seva com a individu– en el

qual els poemes ja no seran un artifici
més o menys racional i llegible des dels
paràmetres de la poesia filla de la raó,
ans de tot en tot seran apunts d’una
realitat il·legible des de la raó. És el que
Antoni Clapés anomena “suspensió ra-
dical del discurs de la racionalitat”.

Aquesta poesia no racional –al marge,
per sobre o per sota o pels costats, de la
raó–, que no té per què ser irracional,
comportaria l’exili de l’escriptura de què
escriu Clapés: la seva escriptura pros-
criuria el món, i esdevindria tan perso-
nal que s’allunyaria de totes les altres
escriptures i fins i tot de si mateixa.

L’entelèquia sobre la qual escrivim
aquí fóra –serà, segons l’argument
present– el resultat del propòsit enun-

ciat per Antoni Clapés: “Dur més enllà
el límit dibuixat per la Proposició 7” (la
més famosa del racionalista Wittgens-
tein), és a dir, en mots d’un lector de
Clapés, Víctor Sunyol: “Reprendre el
discurs de Wittgenstein amb la certesa
que justament d’allò de què no es pot
parlar és del que cal parlar”.

“Pensar de manera poètica”, escriu
Clapés. I li podríem respondre que
aquest pensar ja ni tan sols és un des-
pensar, ni un no-pensar: en mots de
Clapés mateix, suposa “escriure la ne-
gació mateixa de la poesia”.

La poesia, doncs, desentesa de la raó
i de la intenció immanent en tot allò
racional, i despreocupada de la poesia
mateixa. Una poesia en la qual el poeta

renegaria la poesia perquè així es po-
gués afirmar la seva escriptura de sub-
jecte únic: el subjecte poeta contra la
poesia de tradicions estèrils. I al capda-
munt d’aquesta via diguem-ne mística,
i no religiosa, hi ha la desaparició del
subjecte per tal que sigui el llenguatge
mateix qui creï.

Antoni Clapés invoca una “poètica
apofàtica”: arribar per via negativa al
coneixement, a allà, a allò, on “res més
no pot ser dit”, el silenci, segons Clapés.
Ara bé, aquest coneixement es pot ul-
trapassar: el silenci, en comptes d’un
punt d’arribada, és un mitjà per conti-
nuar caminant a fi de deixar-lo enrere,
el silenci.

L’etiqueta de poeta del silenci que
arrossega Antoni Clapés li pot acabar
sent un llast (ho són totes les etiquetes),
una dificultat per arribar a traspassar
l’angúnia un cop assumit –i ja no re-
cercat– el silenci.

Clapés no és pas un retòric del silen-
ci, i el seu destret potser prové de no
voler caure ni en aquesta ni en cap re-
tòrica. Diríeu que el seu camí realment
du a la “negació de la negació” a què ell
al·ludeix. Què vindrà després del des-
tret? S’assemblarà a la profecia que
acabem d’esbossar?


