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A R A C O M A R A

Flux, una cita
engrescadora cada mes

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

F
lux ens remet a ma-
rea alta, a corrent, a
fluid i igualment a
Fluxus, el nom d’u-
na de les darreres

avantguardes, desplegada
durant els anys seixanta i se-
tanta. Aquí, però, parlem
d’un flux d’imatges a través
del vídeo.

Actualment, el vídeo, jun-
tament amb un cert i escàs
cinema, equival a plenamar
de la imatge en moviment
allunyada dels estereotips de
l’actual cinema de consum,
ancorat en la gramàtica que
cap als anys deu del segle XX
va establir Griffith sobre el
suport de la narrativa literà-
ria del segle XIX.

I Flux és el nom que Lis
Costa i Josep Maria Jordana
han posat a la seva iniciativa
d’un cicle llarg (de moment
del 2000 ençà) de videocrea-
ció, o sigui, de vídeo d’autor,
o experimental, o indepen-
dent, o videoart. I fixem-nos
que totes aquestes etiquetes
són absurdes, de fet no de-
nominen res. Obligats a que-
dar-nos-en una, triaríem vi-
deoart, en l’accepció ben
ambigua de fer art (una cosa
que no sabem ben bé què és)
o no-art amb vídeo.

Les sessions de Flux (fetes
amb la col·laboració de G3G
Records) són, en principi,
monogràfiques i tenen lloc,
un dimarts al mes, al G’s
Club-Sidecar, a Barcelona, a
la plaça Reial. I la seva fina-
litat, segons els seus impul-

sors, és “mostrar una selecció
representativa de l’evolució
de l’obra de cada autor per
tal d’obtenir-ne una bona vi-
sió de conjunt, cosa difícil
d’aconseguir en festivals i
mostres col·lectives, que no-
més permeten un coneixe-
ment fragmentat, parcial i
generalment descontextua-
litzat de l’obra”.

I, com que força gent en-
cara té al cap la voluntat co-
ercitiva de les avantguardes,
val a dir que les obres dels
autors programats a Flux no
pretenen pas imposar-se a res
ni modificar el llenguatge de
ningú. No són pas provatures
que han de portar a una nova
manera d’entendre el cine-
ma o el vídeo, sinó que tenen

valor per si mateixes, cada
una en la seva individualitat,
i amb el benentès que se si-
tuen al marge de les escales
de valor.

DONAR LLIBERTAT
En qualsevol art, no es tracta
pas d’aportar res a res, ni de
transgredir res, i ni tan sols
es tracta d’experimentar; es
tracta, potser, de saber-se do-
nar llibertat i de saber utilit-
zar aquesta llibertat per
aconseguir-ne més per a un
mateix, per a la pràctica o
pràctiques que cadascú des-
envolupa. I tampoc no és el
cas, en absolut, en art que
diguéssim veritable, d’esta-
blir competicions de cap
mena amb ningú. L’obra de

cada artista és una visió per-
sonal i més o menys original.

No hi ha, en l’art al marge
–marginal, sí– de la ideolo-
gia de l’èxit, primeres, sego-
nes i terceres divisions. Si no
fos per les debilitats huma-
nes, massa humanes, podrí-
em dir que no hi ha res més
allunyat de l’esport competi-
tiu que l’art a què ens referim
aquí, entre el qual hi ha els
autors de vídeos projectats
per Flux. I la llista dels noms
d’aquests seria massa llarga i
suposaria un greuge per als
qui encara no han estat pro-
gramats.

La tria de Flux és oberta en
totes direccions, sense incli-
nar-se per cap tendència (que
sempre al capdavall seria in-
dividual). I això és una virtut,
ben inevitable, tot sigui dit,
atès el camp indisciplinari i
altament contradictori que
Flux abasta.

Marea alta d’imatges i sons,
correntia que arriba fins aquí
i ara i que va endavant o no,
fluid que ens fa mirar allò que
no podem veure gairebé mai:
tot plegat, que és enorme, ho
podem trobar a Flux. I tan-
mateix, per què Flux no es-
devé també una àgora, amb
un col·loqui cada sessió entre
autors i públic? Tothom hi
sortiria enriquit. Per què a
Flux els espectadors hi han de
romandre gairebé tan passius
com en un cinema comercial?
De tota manera, l’ambient
que envolta les projeccions
resulta molt interessant.

L ’ A P A R A D O R

Miquel Blanc, Històries i romanços.
Lo Trull. Calaceit, 2001.

A ssaig que intenta reconstruir
un món llunyà, el del Cala-
ceit entre els anys 1880 i

1930, un període pacífic i simpàtic
de la vida d’aquesta població. Es
basa principalment en anèctodes i
relats, més o menys històrics i ens
molts casos de to humorístic, de
transmissió familiar.

Isabel Peñarrubia, L’origen de la
Caixa de Balears.

Edicions Documenta Balear.

Palma, 2001.

P renent com a protagonista un
grup de burgesos que van
guiar la modernització eco-

nòmica i política a les Illes Balears
durant la segona meitat del segle
XIX, s’explica l’origen de Sa Nostra.

P A R L E M - N E

La normativa i
els verbs ‘psicològics’ (1)

J O A N S O L À

S’
anomenen
verbs psicològics
aquells verbs
que designen
processos o es-

tats mentals (emocions, sen-
timents). Aquests verbs te-
nen dos “arguments”: la
persona que experimenta
l’emoció o el sentiment (dita
“experimentador”) i l’objec-
te o causa del sentiment (dit
“tema”). Si diem “No li agra-
da que deixis la porta oberta”,
representem amb li l’experi-
mentador del sentiment de
desgrat, i amb que deixis la
porta oberta el tema, allò que
provoca el sentiment nega-
tiu. He llegit un article molt
interessant sobre aquests
verbs: “Estructura gramati-
cal i normativa lingüística: a
propòsit dels verbs psicolò-
gics en català”, de Teresa
Cabré Monné i Jaume Mateu
Fontanals (Quaderns. Revista
de Traducció, 2, 1998). Els el
resumeixo.

Aquests verbs s’agrupen
en tres classes segons el
comportament que manifes-

ten en la llengua real d’avui.
Primera, els que representen
l’experimentador en forma
de complement directe (al-
egrar, commoure, emocionar):
“Les teves paraules la van
alegrar (commoure, emocio-
nar) molt”. Segona, els que el
representen com a comple-
ment indirecte (agradar, des-
agradar, interessar): “Li van
agradar (desagradar, inte-
ressar) molt les teves parau-
les”. Tercera, els que el po-
den representar de totes du-
es maneres, segons el signi-
ficat (molestar, preocupar, sor-
prendre): “Les teves paraules
la van molestar (preocupar,
sorprendre) molt” o bé “Li
molesta (preocupa, sorprèn)

molt que la joventut d’avui
fumi tant”. Doncs bé: en les
dues últimes classes el dicci-
onari acadèmic només ac-
cepta el complement indi-
recte amb agradar. Cabré i
Mateu adverteixen que en
aquest comportament hi ha
hagut evolució històrica i
s’hi troba avui una certa va-
riació entre parlants: de ma-
nera que no tots accepten
amb la mateixa comoditat
tots els exemples que he do-
nat. I jo advertiré que molt
pocs o potser cap dels nom-
brosos lingüistes catalans
que han explorat aquest ter-
reny accepten l’opinió expe-
ditiva que aquí hi ha simple-
ment influència del castellà.

Aquesta opinió expediti-
va, d’una banda, no encaixa
amb el fet que amb els verbs
del segon grup l’experimen-
tador, si es troba desplaçat,
ha de ser forçosament com-
plement indirecte: potser
podríem acceptar “Aquest
tipus d’home sempre ha in-
teressat les meves amigues”
(complement directe), però
de cap manera “(A) les meves
amigues sempre les ha inte-
ressat aquest tipus d’home”
(sinó “...els...”, indirecte); i,
d’una altra, deixaria la llen-
gua immobilitzada en un
passat que cada cop és més
llunyà (vull dir que ens dei-
xaria als professors de llen-
gua cada cop més entotso-

lats amb les nostres obediències o
manies i faria la llengua més an-
tipàtica). Una altra característica
d’aquests verbs és que pronomi-
nalitzen amb en el tema: “No ens
en desagrada (agrada, interessa)
cap (d’aquestes amanides)”, cosa
que no poden fer els de la primera
classe: no diem “No me n’alegra
cap (dels teus estirabots)”. Se-
mànticament els verbs de la pri-
mera classe accepten paràfrasis
de tipus causatiu: “Les teves pa-
raules van alegrar la Maria” és
com “Les teves paraules van fer
que la Maria s’alegrés”; cosa no
natural amb els de la segona
classe: no direm “Les teves parau-
les van fer que la Maria s’agradés”.

En els verbs de la tercera classe
la construcció amb complement
indirecte no és semànticament
equivalent a l’altra. “A la Maria li
molesten els nens” vol dir que li són
una molèstia, que no els suporta,
que no és criaturera; però “Els
nens molesten la Maria (o la mo-
lesten) tirant-li boletes de paper”
vol dir que li fan alguna cosa que
li causa molèstia. La setmana en-
trant parlarem de l’aspecte nor-
matiu d’aquests verbs.


