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L’antropòleg Gerard Horta ha escrit sobre l’ús de l’espai

Una travessia
pel cor del Fòrum

A S S A I G

F E R R A N A I S A

És un trajecte
per l’espai clos
del Fòrum, que
volia bellugar
el món.
L’antropòleg
observa, anota,
mira, somriu i,
fins i tot,
plora d’emoció

Gerard Horta, L’espai clos.
Fòrum 2004: notes d’una

travessia pel no-res.
Edicions de 1984.

Barcelona, 2004.

T
an sols uns dies des-
prés de la finalitza-
ció del Fòrum de les
Cultures es presen-
tava aquesta traves-

sia pel no-res de l’antropòleg i
poeta Gerard Horta. El llibre
no és una anàlisi crítica ni
ideològica a favor o en contra
del que ha estat el Fòrum. Es
tracta d’una mirada antropo-
lògica i també literària de
l’espai clos. Horta, amb les se-
ves notes, ha aconseguit es-
criure una excel·lent i original
narració de l’absurd, amb una
visió distant però, a la vegada,
irònica. I és un relat impressi-
onant.

Gerard Horta s’hi va passar
quinze dies de juliol i agost
dins del recinte observant i
prenent notes que després
han esdevingut literatura.
L’autor, a l’igual que el cine-
ma-ull de Dziga Vertov, ha
anat deixant que els vianants
entressin i sortissin de l’ob-
jectiu de la càmera. En altres
moments, les notes preses so-
bre el terreny tenen el valor
afegit del testimoni directe de
fets ordinaris dels vianants
que van amunt i avall del re-
cinte. A l’entrada del Fòrum
un cartell saluda els vianants:
“El món et dóna la benvingu-
da”. L’autor només s’ha limi-
tat a descriure el que veia dins
del gran espai clos i barrat per
tanques, sense entrar ni a les
exposicions, ni a les sala de
convencions: “Hi ha cues per
veure –diu– els Guerrers de
Xi’an, i para de comptar”.

El recorregut l’ha portat pels
menjadors, lavabos, l’ombra
de la placa fotovoltaica, la
Haima, etcètera. L’antropòleg,
amb el seu quadern, com un
personatge de Conrad, s’ha
capbussat en aquest món idíl-
lic del Fòrum: «Hi ha una tre-
menda preocupació –escriu
Horta– perquè ningú prengui
mal en aquest veritable nyap
de platja. Per mi, això no és un
bunyol, no seria pas la balada
ni el patafi d’un arquitecte: se-
ria l’innominable, l’immiseri-
corde, la destinació final d’un
viatge al fons de l’abisme. Se-
guint el Kurtz de Joseph Con-
rad, “l’horror... l’horror...”. La
platja de l’horror». Tal vegada
la concepció del Fòrum era El
món feliç, de Huxley, doncs, en
els mons ideals ningú no mor.

L’AGRIMENSOR K
En alguns moments de la lec-
tura del llibre m’ha vingut a la
memòria també el personatge
de Kafka, l’agrimensor K d’El
castell, quan en fer una cosa di-
ferent dels altres és interrogat
constantment sobre la seva
feina cosa que crea una situa-
ció absurda. L’antropòleg d’a-
quest assaig també ha hagut de
fer el paper de l’agrimensor K i
viure in situ les diverses situa-
cions i relacions d’absurd que
s’han donat en aquest espai
clos.

Gerard Horta ha aconseguit
fer amb el seu treball un exer-
cici d’escriptura molt especial,
un home que escriu en un es-
pai especial i això el fa sospitós
per als vianants, vigilants,
guàrdies i empleats taronges.
Fins i tot l’alcalde Clos, en una
de les seves visites, s’acosta a
l’autor i li pregunta i es res-
pon: “Dibuixes? No, escrius”.

Aquest treball també respon
a una pregunta de l’antropòleg
Manuel Delgado: “Què és que
passa quan no passa res?”. Però
sempre hi passen coses, Horta
escriu: “Al lavabo, un mosquit

quiet (12.57)”. La camera de
Vertov funciona a ple rendi-
ment recollint la realitat del
Fòrum: “Pel davant del teatre,
ara (12.45) no s’hi veu ningú:
de tant en tant passa una fa-
mília (sempre més mares que
pares), algun treballador, al-
gun turista, policies estatals
amb cotxes de joguina, poca
gent. [...] Passa un escombriaire
i mira com escric. Bufa el
vent”.

Jim Morrison parla del vo-
yeur en una de les seves can-
çons: “El voyeur, el qui guaita, el
Peeping Tom, és un comediant

/ obscur. / És repulsiu en el seu
anominat fosc, / en la seva in-
vasió secreta. / Està sol llasti-
mosament. / Però, estranya-
ment, és capaç de traspassar
aquest mateix silenci / i enco-
briment per fer-ne, de / qual-
sevol, / el seu company in-
conscient. Aquesta és la seva
amenaça i el seu poder”.

L’antropòleg, com l’agri-
mensor K, parla amb els es-
combriaires, les senyores de
neteja del lavabo, els empleats
del restaurant, amb passavo-
lants, els treballadors taronges,
els monitors dels tallers, etcè-
tera. És un trajecte per l’espai
clos del Fòrum que pretenia
bellugar el món. L’antropòleg

observa, anota, mira, somriu
lacònicament i, fins i tot, plora
d’emoció. Relata l’horrible fe-
rum amb tots els seus noms,
els diversos sons interposats i
les situacions absurdes, de les
quals trobareu uns quants
exemples.

L’autor posa en evidencia la
realitat del ciment, la solitud
de l’espai, el buit de les idees.
S’ha volgut construir el Fòrum
sota una bombolla de vidre, un
espai exempt de perill on els
vianants són una part de l’es-
pectacle però no l’espectacle.
En realitat es tracta, segons
Horta, d’un reflex de la situa-
ció social actual basat en el
poder del control i la vigilàn-
cia. Guy Debord va manifestar
que “l’espectacle és el malson
de la societat moderna, que fi-
nalment només expressa el seu
desig de dormir. L’espectacle és
el guàrdia d’aquest somni”.

CONTINGUTS PARADOXALS
L’espai clos revela els continguts
paradoxals del Fòrum a través
del dia a dia dels passejants,
dels treballadors i de les inter-
accions que hi estableix l’et-
nògraf, enxampat en el recor-
regut fascinant per una colos-
sal plaça buida a mig camí
d’un nou complex urbanístic i
del brogit i la fortor de la inci-
neradora al nord, la depura-
dora soterrada, el barri de la
Mina a l’oest, la remor de la
Mediterrània a l’est, i la me-
mòria recent dels nostres
temps. “Sota el ciment del re-
cinte del Fòrum hi ha la me-
mòria de 1.704 ciutadans anti-
feixistes afusellats al Camp de
la Bóta entre el 1939 –a la fi
formal de la Guerra Civil– i el
1952. Tampoc no en quedarà
cap rastre rellevant de les per-
sones que hi visqueren”. Al
centre de l’esplanada, els via-
nants travessen l’espai mentre
el simulacre global anuncia
alguna cosa més que un es-
pectacle. Un dels eslògans del
Fòrum parla de Moure el món
però el món ja està prou sac-
sejat, caldria tal vegada capgi-
rar el món perquè alguna cosa
canvies de veritat.

En l’apèndix final, Horta
deixa a l’aire alguns interro-
gants sobre si va funcionar la
placa fotovoltaica o no, si els
treballadors marcaven dos o
tres vegades per dia el seu pas
per augmentar la xifra de visi-
tants, etcètera. Horta ha inclòs
algunes notes d’antropòlegs
sobre els diversos comporta-
ments en l’ús de l’espai públic
que lliguen perfectament amb
la narració, així com alguns
versos del cantant The Doors,
Jim Morrisson: “No hi ha més
ballarins. / La divisió dels homes
en actors i espectadors, / és el
fet central dels nostres temps”.

N A R R A T I V A

Del clam
d’un poble

secret
ROGER COSTA-PAU

Xamaran, la reina de les serps
(Contes i rondalles del
Kurdistan). Selecció i

traducció de Jordi Tejel i
Mikael Frölund. Edicions de

1984. Barcelona, 2004.

E n el seu fons d’irrigació
humana, tota la tradició
popular crescuda en l’o-

ralitat imprimeix en les cul-
tures unes esssencialitats sin-
gulars en la consecució d’unes
percepcions del món ben ir-
renunciables en pòsit de les
generacionals. I no cal dir que
en aquest acreixement, la
llengua, els refranys, els cos-
tums, les rondalles, els relats,
el treball, les famílies, la na-
tura, la poesia, les cançons...
constitueixen, des de la vivèn-
cia, un dels primers eixos del
gruix d’afinitats, de senti-
ments, i d’aspiracions cap a
aquesta història col·lectiva
que no deixa d’avançar. Fins
aquí ens situaríem en el més
evident del sentit comú; afe-
giríem, a continuació, el feix
d’argumentacions històri-
ques, polítiques i sociològi-
ques pertinents que ens apro-
ximessin a unes conviccions
segons les quals les tradicions
populars dels pobles són deci-
didament legítimes i inviola-
bles; cap poble, per tant, no
posseeix el menor dret supe-
rior sobre un altre. La qüestió
ens duria a l’aspiració final:
l’avinentesa d’una llibertat
completa per a tots els pobles.

Els traductors i curadors
d’aquesta quarentena de con-
tes i rondalles kurdes han
concentrat el seu treball en la
voluntat de contribuir a fer
conèixer la realitat d’un poble
secret forjat en el context na-
tural de les muntanyes, del
viure dels pastors i de la pa-
gesia que ha patit l’espoli més
sever d’ençà dels primers anys
de la República turca i des del
règim kemalista. En el cor de
les narracions i de les ronda-
lles, hi endevinareu el rere-
fons de les rivalitats i de les
confrontacions universals, pe-
rò sobretot la petja de l’opres-
sió i de la humiliació col·lecti-
va, sigui a partir d’imatges o
metàfores procedents del
món animal –sempre present
en aquesta realitat– o a través
de la història de persones
amb noms i cognoms. Un vo-
lum ben assequible pel seu
format de butxaca i plena-
ment aconsellable per al pú-
blic juvenil. També de mane-
ra ferma al públic adult –ara
i sempre, però potser especi-
alment en aquests moments–
de cara a ajudar a desem-
mascarar aquesta ensarrona-
da d’una Europa que a la fi
serà, diuen, dels pobles i per
als pobles.


