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El llenguatge té un poder
tenebrós, com ja sabia el fi-
lòleg jueu Victor Klempe-
rer quan, al final de la II
Guerra Mundial, va obser-
var, en el seu estudi sobre
la llengua del Tercer Re-
ich, que les empreses co-
mençaven a adoptar l’ex-
pressió concentracionària
“recursos humans” per re-
ferir-se als seus treballa-
dors, com si no fossin més
que matèria primera equi-
parable al metall o els car-
burants. A Carles Hac Mor
(Lleida, 1940), escriptor,
artista i sobretot agitador,
li sembla igualment sospi-
tosa la glorificació capita-
lista del terme “excel·lèn-
cia” per tenyir de refina-
ment una aspiració cada
cop més salvatge a la pro-
ductivitat i la competèn-
cia, i encara el pertorba
més que la indústria cultu-
ral hagi adoptat el vocable
a discreció en totes les se-
ves programacions, com si
ja no hi hagués lloc per a
cap treball creatiu oficial-
ment no certificat. “L’ex-
cel·lència és feixista”, con-
clou taxativament Hac
Mor, fent seva, en certa
manera, la intuïció de
Klemperer que el llenguat-
ge totalitari penetra en les

masses com “petites dosis
d’arsènic”. Convidat a par-
ticipar en la commemora-
ció del 15è aniversari de la
Nau Côclea de Camallera,
un espai d’art contempo-
rani que ja va contribuir a
inaugurar l’any 1995 amb
un recital de Versos para-
pavèntics, Hac Mor ha de-
cidit posar en pràctica la
“renúncia a fer i a dir” ce-
dint la iniciativa a uns
quants amics perquè ex-
posin el que vulguin, a par-
tir de dissabte que ve, en
una acció desordenada,
imperfecta i sorollosa que
recordi que algunes aspi-

racions, com “l’excel·lèn-
cia sublimada per l’ideari
empresarial i adoptada
amb alegria per les noves
pràctiques d’emprenedo-
ria cultural, tenen un co-
lor sobrehumà”.

L’exposició L’excel·lèn-
cia és feixista reunirà,
doncs, obres de Jordi Ali-
gué, Eugènia Balcells, Pa-
trícia Carles, Jesús Gal-
don, Ferran Garcia Sevi-
lla, Clara Garí, Salvador
Giralt, Gemma Noguero-
les, Vicenç Viaplana, Ester
Xargay i David Ymbernon,
que es traslladaran dissab-
te a Camallera en tren des

de l’estació de Sants en
una recreació de “revista
Renfetransportada”. Un
cop a Camallera, a les
13.30, es presentarà, a
peu d’andana, el llibre Ac-
cions paraparèmicament
ictòpiques de Jordi Beni-
to, amb textos d’Hac Mor i
imatges de Vicenç Viapla-
na en homenatge a l’artis-
ta de Granollers, evocat
també amb una acció mu-
sical de Miguel Ángel Ma-
rín (clarinet) i Aniol Cos-
ta-Pau (fagot), Holi, Beni-
to!. El llibre, editat per la
Nau Côclea i el Museu de
Granollers i que presenta-
rà Rosa Pera, directora del
Bòlit, narra unes accions
que Benito hauria fet o que
Hac Mor assegura que va
fer, i que en qualsevol cas
l’interessat no va negar
mai, en una edició de
1.000 exemplars que més
endavant també serà pre-
sentat a Granollers (14
d’octubre) i Barcelona (3
de novembre). En acabat,
cap a les 13.15, la comitiva
d’artistes i amics, trans-
formada en revista cami-
nada, es dirigirà cap a la
Nau Côclea amb interven-
cions pel camí que culmi-
naran en un dinar col·lec-
tiu a l’espai d’art i amb la
inauguració de l’exposició
a la tarda, després d’una
excel·lent migdiada. ■

Elogi de la
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Carles Hac Mor celebra els 15 anys de Côclea amb
una acció col·lectiva que renega de l’‘excel·lència’

Hac Mor combat l’abús del terme ‘excel·lència’. ■ EL PUNT

Cinema, teatre, música i
dansa formen part del pro-
grama del centre cultural
Serafí Pitarra d’Hostalric
durant el setembre, l’octu-
bre i el novembre, en què
destaca l’espectacle Live

(30 de setembre i 1 d’octu-
bre, 22.00 h), el segon de la
companyia artística Xuri-
guera i Faixedas, en l’època
posterior al Teatre de Guer-
rilla. A més, el centre també
ha programat les funcions
familiars En Nil i la casa de
xocolata (16 d’octubre,
18.00 h) i Després de la plu-
ja (6 de novembre, 18.00
h). D’altra banda, el grup de
teatre local presentarà els
dies 25, 26 (22.00 h) i 27 de
novembre (17.00 h) la peça

Això no és vida. La primera
trobada de corals a Hostal-
ric (2 d’octubre, 19.00 h),
un concert de cobla amb La
Bisbal Jove (8 d’octubre,
19.00 h) i un espectacle del
grup de ball El Vilar (23
d’octubre, 18.00 h) formen
part de la programació de
música i dansa. Bruc, Passi
el que passi i Toy story 3
són els films que s’hi projec-
taran el 10, 12 i 18 de se-
tembre, respectiva-
ment. ■

Hostalric programa ‘Live’
L’espectacle de
Xuriguera i Faixedas
es veurà a la sala
Serafí Pitarra
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Faixedas i Xuriguera
actuaran a Hostalric ■ A.M.

La Sala Muntaner de Bar-
celona, que ahir va presen-
tar la programació i que
enceta nova temporada
amb incertesa pressupos-
tària, serà l’escenari de
l’estrena de l’espectacle
Conseqüències del pim
pam, de l’actor, autor i di-
rector de la Cellera Xavier
Pujolràs. La peça, que de-
mà obrirà la temporada de
la sala barcelonina, i s’hi
podrà veure fins el 2 d’oc-
tubre, també està inclosa
dins el programa de Tem-
porada Alta. Pujolràs la di-
rigeix i hi actua, junta-
ment amb Lina Lambert i
Montse Esteve. EN aques-
ta obra una parella, la Ber-
ta i l’Ignasi, que viuen a la
muntanya una mica apar-
tats de la civilització, espe-
ren una visita molt impor-
tant. També esperen a la
Laura, una policia rural
que ha vingut amb un pro-
pòsit molt concret. Mal-
grat tot, cap dels tres pro-
tagonistes no s’espera

com acabarà la nit: desco-
brint les imprevisibles
Conseqüències del pim
pam.

Pel que fa a la tempora-
da, la Muntaner ha apos-
tat per la combinació de
noves veus amb actors que
ja tenen un llarg recorre-
gut. És el cas de Teresa
Gimpera, que puja al bot
salvavides de Dòria, un
text escrit per Ivan Cam-
pillo amb direcció de Tere-
sa Devant. El ballarí Rafael
Amargo debutarà com a ac-
tor en un projecte brasiler,
liderat per Roberto Cordo-
vani: La habitación de Gio-
vanni.

Ramon Simó dirigeix el
monòleg Villans, que ex-
cel·leix per triar “els do-
lents de Shakespeare”, co-
menta el que ha estat no-
menat recentment direc-
tor de les pròximes quatre
edicions del Grec. Manuel
Dueso fa una dramatúrgia
sobre tres contes de Txèk-
hov i li troba un títol reclam:
Txèkhov in love; són histò-
ries d’amor viscudes en di-
ferents moments vitals.
Per últim, la cantant Sílvia
Pujol tancarà temporada
amb un espectacle exclusiu
per a la sala entre recital i
teatre. ■

Pujolràs
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L’actor, director i
autor hi presenta
‘Conseqüències del
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L’actor, director i dramaturg de la Cellera Xavier Pujolràs,
autor de ‘Les conseqüències del pim pam’ ■ MANEL LLADÓ


