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El llit és un llibre, els llençols les pàgines del somni.

Llegir és visionar somnis; escriure, en bona part, també. Hi ha les imatges que 
l’escriptor traginava abans d’escriure, les que basteix el lector durant la lectura, les 
imatges que perduren després. Són imatges que pensen, rondinen, es regiren en la 
seva dinamita creativa. I ho fan en un terreny primigeni a tot llenguatge realitzat, 
als llimbs polivalents de la creació, per dir-nos que totes les arts són metàfora de les 
altres arts. Aquesta videoexposició indaga en la manera com les imatges es troben 
al pinyol del fet literari més enllà de l’adaptació cinematogràfica convencional 
d’un text. Així, la càmera esdevé el bloc de notes de l’escriptor, la requesta d’espais 
i personatges, allò no dit. Les imatges esclaten per engendrar una literatura 
expandida. 

Per un banda, hi trobareu el que podríem anomenar “estudis germinals”: “Una 
màquina d’espavilar ocells de nit –cinematografia submergida en la novel·la” on 
l’exploració fílmica d’una obra ja escrita podria donar lloc a nous textos cosins 
del primigeni, i on hom es proposa de llegir sense transitar per la paraula escrita; 
“Intentant capturar un instant germinal” on la imatge és testimoni d’un moment de 
suggestió creativa, l’estat alterat de consciència que algú ha anomenat “inspiració”, 
(estic convençut que existeix, però sé que per si sola té poc a veure amb l’art); 
“Bresson dicta un conte”, en què les notes sobre el cinematògraf del gran cineasta 
francès dicten els paràmetres de la creació literària; “Santa conilla al cim”, extensió 
anímica de la necessitat d’evasió que recorre el llibre “Mística conilla”, en el qual 
s’integra com a relat mai no escrit, i que presento en els seus temptejos visuals; 
“Tornar als armaris”, per restaurar-nos com a lectors lluny del soroll de la vida i 
convertir-nos, per fi, en lectors sense lectura. 

Per altra banda, hi ha els “estudis recreatius” en el sentit pur del terme: propostes 
que “recreen” universos literaris de Jacint Verdaguer, Thomas Mann, Màrius Torres, 
Mercè Rodoreda o Josep Maria Folch i Torres usant la videografia com a llenguatge 
i format. En gairebé tots els casos he optat per una càmera viva, en mà, sense gaire o 
gens posada en escena més enllà de la situació de partida, a frec de l’esbós. 

Com a creadors, l’era digital ens aboca al repte peremptori de vindicar la ficció 
(paradoxalment) com a garantia de realitat en la voràgine del Big Data. Però ens 
ofereix, també, l’oportunitat d’eixamplar aquesta ficció des de formats i llenguatges 
transversals: tot s’espandeix, la literatura també. 

 
Jordi Lara
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(Desbordament)

Conceptes  recurrents en l’àmbit de la creació contemporània. 

Però, a què fan referència? És un terme que s’embranca amb el llenguatge econòmic 
i empresarial, fins i tot colonial o bèl·lic si parlem en termes històrics, o científics. 
Es un terme lligat a l’evolució actual de les diferents branques que formen el 
coneixement i els procediments.

En l’entorn de les arts visuals, Rosalind Krauss, a finals dels anys setanta del segle 
vint en parla, en el seu cas concret aplicant-lo a l’escultura, però també ho enunciava 
de tal forma que podia ser aplicable a altres disciplines.

“El que sembla eclèctic des d’un  punt de vista es pot veure com 
rigorosament lògic des d’un altre, doncs, dintre del postmodernisme, la 
pràctica no es defineix a un medi donat – en el seu cas l ’escultura – sino 
més aviat en relació a les operacions lògiques en una sèrie de terminis 
culturals, pels que qualsevol medi pot fer-se servir” 1

L’expansió ens parla de multiplicitat creativa, del desbordament dels límits de 
les disciplines, ja sigui escultura, pintura, dibuix, o escriptura. Parlar de literatura 
o escriptura expandida és parlar de formes d’escriptura que van més enllà de 
l’ortodoxia, ja sigui formal, material, etc. desbordant el concepte llibre per inserir-se 
en altres camps, com les arts plàstiques, el vídeo, els formats digitals, performàtics, 
etc...
Jacques Derrida des del camp de l’escriptura i la filosofia del llenguatge2 explica 
com amb la creació de nous alfabets i de noves formes d’escriure, es creen, també, 
noves formes de significar. El vídeo pot esdevenir un nou alfabet, una nova forma 
d’escriure, uns apunts visuals que després l’escriptor pot desenvolupar en el paper 
narratiu d’un nou escrit, una metodologia emprada en ocasions per Jordi Lara. 

La transposició de la creació visual i l’escriptura, en el aquest cas, l’estem tractant 
des de la perspectiva de l’escriptura cap a les arts visuals, un intercanvi no tan 
habitual, especialment en format vídeo. A Catalunya hi ha una visibilitat més 
arrelada de la poesia visual gràcies a la popularitat de l’obra de Joan Brossa, però 
no tan estesa amb el vídeo creatiu, que a altres geografies sí que trobem en festivals 
de vídeo poesia consolidats i altres formats “expandits” d’escriptura. Aquesta 
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transgressió del medi  generalment i històricament ha estat liderada o iniciada 
des dels territoris de l’art, o si més no, en una confluència molt lligada amb altres 
disciplines creatives, com la mateixa literatura, que tot vincular-se amb moviments 
artístics, o fins i tot definir-los, no transgredeix el format, exceptuant alguns 
exemples. Molts dels -istmes de primera meitat del s.XX eren compartits tan des del 
món de l’art com de l’escriptura. Les avantguardes històriques marquen les primeres 
transgressions (dadaisme, futurisme, etc...) A l’actualitat artistes com Ignasi 
Aballí, Robert Montgomery, per citar dos exemples, un geogràficament proper i 
l’altre més allunyat (Escòcia), treballen amb l’escriptura, que passa a formar part 
important o essencial de les seves creacions. Grups artístics com Art & Language, 
o propostes curatorials com la realitzada per David Armengol i Martí Manen a 
Fabra i Coats Centre d’Art Contemporani de Barcelona amb “El text: principis i 
sortides”3 on mitjançant una estructura textual i d’escriptura van guanyar el concurs 
per programar la temporada 2013-2014 amb  5 propostes expositives que seguien 
pautes de llibre, amb un pròleg, tres capítols i un epíleg en format expositiu.

L’art ha incorporat sense límits l’escriptura i les formes literàries a la producció 
objectual, discursiva i fins i tot curatorial. Des l’escriptura, exceptuant alguns 
trencaments com la poesia visual, no és un fet tan normalitzat, o almenys no tan 
popular. Hi ha escriptors llatinoamericans que han trencat formalismes i han 
expandit la seva creació literària més enllà dels convencionalismes. El format 
llibre, o els formats editorials (revista, fanzine, etc...), encara tenen un gran pes en 
l’economia i la divulgació de l’escriptura. Poc a poc els formats electrònics s’estan 
fent espai, però no deixen de ser les adaptacions digitals del format llibre. 

Propostes com les de Jordi Lara són tan difícils d’emmarcar dins aquest context 
editorial que es veuen obligades a ensenyar-se des de la perspectiva i la producció de 
les arts visuals, amb dispositius d’exposició o instal·lacions. Una primera experiència 
va ser la proposta “Una màquina d’espavilar ocells de nit. Una cinematografia 
submergida” que junt a Toni Casassas, van produir a ACVIC (2013)4, que també es 
va veure a la Casa de Cultura de Sant Cugat (2014).

Les propostes de Lara en aquest sentit sempre volen anar una mica més enllà 
d’una formalització freda i distant. El monitor o la projecció a una blackbox, on 
l’espectador s’enfronta nu a una gran projecció i que en el nostre cas particular 
es gira per apropar-se a l’espectador, amb un cert intimisme i quotidianitat amb 
formats més humanitzats. Una instal·lació en format simbòlic de l’espai creatiu 
de l’escriptor, no sols en el sentit material, sino també en el mental, on amb cada 
element l’autor ens mostra aquests apropaments videoliteraris en format de poesies, 
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relats curts i ficcions recreatives en un entorn proper, on l’espectador és acollit de 
forma familiar, intentant trencar la distància que marca qualsevol espai expositiu. 
Papers pintats, objectes residuals de la memòria i de la creació. Tot forma part 
d’aquest desbordament del format, ja sigui amb vídeo, escenografia o objecte. Tot 
juga a la comprensió i la visualització de l’obra literària i de l’autor.

L’escriptura és una lectura marcada per la grafia, el temps de lectura i la traducció 
subjectiva que fa el lector d’allò que llegeix. El vídeo és lectura en imatges que 
es defineix pel visionat de la imatge en moviment, el so i el temps que requereix 
completar la seqüència o la peça audiovisual. No es tracta d’adaptacions literàries 
al format vídeo o cinema, com el que estem acostumats a veure en les produccions 
comercials. En aquest cas són interpretacions de la literatura, dels conceptes literaris 
per crear contingut audiovisual independent del relat, del text o del personatge 
escriptor. Poden conviure o viure per separat, autònomament.

El vídeo dona aparença de real a allò literari. La ficció desenvolupada 
per l’escriptura dins el medi videogràfic, allunyada del sentit d’adaptació 
cinematogràfica, troba una nova dimensió quan esdevé directament en el medi 
audiovisual sense passar per la redacció ortodoxa, sino per un registre escrit de guió, 
o directament mental. La imatge que habitualment el lector genera mentalment 
mentre realitza l’acció de la lectura, en aquest cas ja ens ve donada per la voluntat 
de l’escriptor. El seu joc d’escriptura visual ens presenta el relat o l’apunt per ser 
llegit de forma audiovisual tal i com ho concep el creador, sense marges per la 
representació mental del lector, que en aquest cas es converteix en espectador de 
la narració tal i com l’escriptor l’ha concebut. Però el joc no acaba aquí. Aquestes 
narracions visuals són detonants a nous apropaments des de l’escriptura més 
ortodoxa. Per tant són nous procediments que generen noves fonts per l’escriptor, 
i així en una espiral que pot girar i girar i retroalimentant-se fins l’infinit amb 
contactes entre les corbes generades, un gir visual que pot contactar amb un gir 
escrit i viceversa, i del contacte néixer altres propostes.

En aquesta exposició únicament mostrem aquells vídeo relats que tenen una relació 
directa amb la literatura, ja sigui perquè es tracten de relats curts, poemes, perquè 
parlen del fet literari, o perquè ficcionen sobre altres escriptors, però la producció 
audiovisual de Lara va més enllà. Ha documentat accions artístiques com el 
videopoema “La vetlla” presentat el passat any en aquesta mateixa sala, la caminada 
de Perejaume amb una verge romànica sortint des del MNAC, una nit junt amb 
el poeta Enric Casasses a la Biblioteca de Catalunya i altres propostes audiovisuals 
on deixa la seva empremta personal, amb cert ambient retro, formats quadrats 
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(proporcions visuals de 4:3), marcat gra de pel·lícula, recreació pausada a les escenes, 
travellings de càmera lents i una gravació molt oberta a la improvisació i la captura 
de moments i instants únics, trobats, no guionitzats, en moltes ocasions fent servir 
d’actors als protagonistes d’allò que vol representar: l’artista, l’escriptor, el ballarí, 
etc... es representen a si mateixos. Qui millor pot interpretar aquests papers que el 
mateix professional. Aquesta concepció dona un aspecte i unes actituds naturals i 
properes als seus relats visuals.

Danto ens diu “El pluralisme del món de l ’art actual defineix a l ’artista ideal com 
pluralista”5. Lara es situa a la perfecció en aquesta classificació. Les seves arrels estan 
ben enfonsades en el món de l’escriptura, però la seva creació desborda els diferents 
medis i s’endinsa dins la videocreació, la performance, la música, etc... Els format no 
és important, el que importa són els resultats, el que vol expressar. La classificació 
decimonònica de la creació segons formats/disciplines (pintors, escultors, poetes, 
escriptors...) avui dia creadors com Jordi Lara ens demostren clarament que ja no 
són vigents per organitzar la classificació del que el món de l’art i la creació ens està 
oferint actualment. El monolític quadre de classificació, com si els artistes formessin 
part d’un arxiu documental, avui dia és desintegra i dona pas al creador multifacètic, 
a un creador expansiu i desbordant dels límits de les disciplines artístiques. En 
definitiva, és la voluntat del creador de transgredir, d’experimentar, d’incorporar 
noves formes de creació a allò establert com a “acadèmic”, com a ortodòxia.

Des del primer segon després del big bang l’univers està en expansió. Era qüestió de 
temps, un fragment ínfim en comparació, que la creativitat arribés a expandir-se.

Andreu Dengra
Historiador de l’art i tècnic d’arts visuals

Ajuntament de Sant Cugat

1. Rosalind Krauss; La escultura en el campo expandido. October 8, 1979.
2. Jacques Derrida; De la grammatologie. Collection Critique, Minuit, París, 1967.
3. David Armengol, Martí Manen; Un Centro de Arte. Un Centre d’Art. An art center. Consonni. 
Barcelona 2015
4. www.acvic.org/ca/projectes-expositius/1069-una-maquina-despavilar-ocells-de-nit/
5. Arthur C. Danto; Después del fin del arte. El arte contemporáneo y el linde de la historia.Paidós, Barcelona, 
1999 (2015), pag. 165.
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UNA MÀQUINA DE MÍSTICA XARNEGA

Les migas són una presència subtil, discreta però constant, en la narrativa de Jordi 
Lara. Es tracta d’un plat de genètica àrab, molt habitual a Andalusia, que els 
immigrants es van endur a Catalunya juntament amb les seves paraules i el record 
del poble o del cortijo. La meva mare les fa amb sèmola de blat, la meva àvia les feia 
amb pa dur. A casa sempre les hem menjat amb salsitxa, bacon, tomàquet i ceba 
tallats molt petits, bacallà fregit i pebrots; però en la memòria familiar hi són també 
les migas amb xocolata i, sobretot, les migas amb qualsevol cosa: menjar de pobres, 
de la postguerra, és a dir, de la pobresa extrema. És un d’aquests plats, com el cocido, 
la carn d’olla i l’escudella o la paella que signifiquen convivència en un mateix espai 
d’elements de procedència molt variades, amb un fil conductor: la miga, el brou, 
l’arròs. Allò que crea unitat a partir de la diferència constitutiva. Allò que imprimeix 
estil. Que aconsegueix que la varietat esdevingui harmonia: equilibri estructural. 
Les migas no ostenten aquesta categoria en l’obra de Lara, on la música o el viatge 
o el somni sí poden ser entesos com l’adhesiu que uneix personatges, escenaris, 
històries; però en el seu segon pla ens recorden que darrera de tot hi ha un horitzó 
molt concret de migració sud-nord (i viceversa).

Una màquina d’espavilar ocells de nit i Mística Conilla ens parlen de la família Lara 
i, sobretot, del pare, “que empezó a meterse en esa tierra y en ese idioma y en todo 
lo demás”; és a dir, que es va endinsar a Catalunya i al català, que es va integrar, 
que es va casar amb una catalana, que parlava en català amb els seus fills, que va 
neutralitzar –parcialment– el problema xarnego. Una qüestió que ha estat abordada 
literàriament sobretot des de l’altra perspectiva, la meva, en llengua castellana. He 
dit “parcialment” perquè jo diria que, més enllà de les característiques biogràfiques 
de l’autor, tota la seva obra, que també s’expressa en l’àmbit del vídeo-art, és 
eminentment xarnega. No només bilingüe, ja que en l’interior de la seva narrativa 
trobem llargs passatges o diàlegs escrits en castellà (creatiu o arqueològic); sinó 
sobretot híbrida. Essencialment híbrida. Mescla sistemàtica de dos mons. El 
món de la paraula escrita i el món de la imatge filmada. El món de l’origen a Vic 
(el de la sardana, la cobla, la família i els amics, el poble, l’esfera rural) i el Món 
Amb Majúscules (que des de Barcelona viatja a Andalusia o a Buenos Aires, 
cosmopolita). Sobre aquesta expansió del microcosmos a l’univers artístic parla 
expressament Una màquina..., que tematitza la gestació del “llibre que jo escriuria”, 
en el qual “se te’n fotrà que tufegi a costumisme o barretinada perquè acceptaràs 
que aquell va ser el món que et va fer”, perquè és la llavor local d’una vocació 
universal.

Jorge Luis Borges va firmar fa gairebé un segle, en la conferència “El escritor 
argentino y la tradición”, un dels grans manifestos del cosmopolitisme literari. Lara 
ret homenatge al mestre almenys dues vegades a Mística Conilla. “Lo matí de ma 
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infantesa” –el primer conte del volum– és una versió molt lliure de “Borges y yo”, 
on un narrador poc fiable parla de com va conèixer un nen que era (o no) Jacint 
Verdaguer. El fragment de la visió epifànica és un homenatge explícit al moment 
de “El aleph” –un altre conte de Borges– en què el narrador enumera caòticament 
la immensitat del cosmos en tot un seguit d’elements arbitraris, abastadors, al final 
íntims (“Vaig veure tota cosa amb l’amor d’haver-ho perdut i retrobat, desaprès i 
après millor”). Però “Borges y yo” és novament invocat al llibre, de manera directa 
en aquesta segona ocasió, al relat “Scherzo per a bandoneó”. Ambientat a un cinema 
de Buenos Aires, amb llargs diàlegs en argentí, inclou com a personatge a l’autor de 
Ficciones. Potser l’escriptor que més ha influenciat tant la literatura com el cinema i 
l’art del canvi del segle XX al XXI.

No és casual que el primer conte del llibre comenci amb una obra de Perejaume, 
que és al mateix temps un viatge. Ni que en ell Lara es representi a si mateix com 
un director de cinema. El moviment entre la literatura y la imatge, l’expansió de la 
pràctica literària, és un tipus de migració que també constitutiva per a l’escriptor 
(de paraules i de fotogrames). Un dels contes se centra de fet en el llenguatge 
cinematogràfic, plantejant la irrupció en el circuït dels festivals d’una proposta tan 
radical que només pot conduir a la mort. “El cinema ha mort; Dasha Biryuk no 
ha estat la primera d’avisar-nos”, diuen les primeres paraules del relat. És aquesta 
directora de ficció qui expressa la idea clau del text: “Hem inventat el cinema 
perquè no hem sabut inventar la manera de compartir un somni”.

Somni i realitat. Literatura i cinema. Al vídeo “Bresson dicta un conte” veiem com 
el cineasta reflexiona sobre la poètica fílmica mentre que un personatge (el propi 
Lara?) intenta sense èxit prendre notes d’allò que es diu a la pantalla (o fer-ne la 
traducció literària). Bresson no dicta un conte ni Lara el transcriu. Però la peça és, 
en ella mateixa, un relat. Un relat que podria haver format part d’un llibre, si en 
comptes de amb fotogrames hagués estat creat amb paraules. Les videocreacions 
més sofisticades de Lara són precisament discursos que ell pensa com a parts dels 
seus llibres, però que han trobat la seva realització en una altra estratègia expressiva. 
“Mística conilla - el relat no escrit” és una ficció aproximadament surrealista on la 
música clàssica ocupa el lloc del guió interpretat o sobreimprès; on aparentment no 
hi ha text, però el text està omnipresent, no només al cant musical, sinó sobretot 
en el fet que la protagonista, tancada en una confessionari al bell mig d’un prat, 
es consagra a la lectura d’un llibre. De manera que la peça, a través del llenguatge 
vídeo-gràfic i musical, parla de literatura. I “Cinematografia submergida en una 
novel.la: una màquina d’espavilar ocells de nit”, obra en dos parts, és un capítol 
no inclòs en el llibre original. O millor dit: paral.lel. Perquè en ambdós casos la 
investigació no és sobre l’adaptació, sinó sobre l’expansió. El pensament creatiu de 
Lara no es reprimeix a cap llenguatge, no es limita. Perquè no en tenen, de límits, 
els somnis.
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En la seva cosmogonia tot condueix, sempre, a la infància com a temps mític, en 
què tot estava quiet i, al mateix temps, tot es barrejava. “Verdaguer infant roda” 
es pot llegir com a il.lustració o ampliació en blanc i negre de “Lo matí de ma 
infantesa”. Parteix de la pregunta “Què hagués rodat l’infant Verdaguer si hagués 
tingut una càmera?”. La mirada no para quieta. A poca distància del terra, corre 
damunt de l’herba i ens mostra cargols, serps, llangardaixos, aranyes, vaques. La 
mirada roda i gira: des de la seva posició de nen, infralleu, en un moment donat 
comença a giravoltar enfocada cap a dalt, cap a la copa d’un arbre. Hi ha poesia en 
aquest carrusel òptic. Després arriba la música, com sempre: una cançó tradicional, 
la veu de la mare. 

Buscar a Folgueroles la música de la infància, que és la del somni, que és la de les 
esferes. Jordi Lara investiga les interseccions, les zones de frontera. No li interessa 
tant la hibridació en ella mateixa (resultat) com el marge, el lloc de confluència, on 
la hibridació es realitza (el procés).  De fet, una altra peça visual, “Intentar captar 
un instant germinal”, i la pròpia “Verdaguer infant roda” tenen en el seu centre 
simbòlic un pont antic. El lloc de trobada entre dues naturaleses. L’epicentre de la 
mescla. El laboratori de la mística xarnega.

Jordi Carrión
Escriptor, crític literari i professor de la UPF
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D’entre els mots, la imatge

Davant del desordre de la realitat, la ficció s’erigeix com un mode d’ordenació, una 
proposta de sentit que ens permet mirar més enllà de la nostra visió quotidiana del 
món. Avui que l’art sembla propulsar constantment una certa idea de “presència 
de realitat”, Jordi Lara es manté ferm en aquesta vindicació de la ficció. Ho podem 
veure en els seus llibres: els relats de Mística conilla estan modelats amb una prosa 
que s’endinsa en la ficció com un mar profund, esplèndid i ple de vida. Lara confia 
plenament en aquest bocí de veritat, aquest mos de realitat que la ficció és capaç 
d’oferir-nos. En les peces fílmiques que aquí ens presenta, la literatura s’escapa 
dels seus marges: la ficció allarga els seus tentacles cap a porcions de visualitat 
per explorar-ne els seus propis límits i, examinar, en definitiva, el propi procés del 
treball creatiu i el seu mapa d’obsessions. 

És en aquest sentit que podem parlar de “literatura expandida”, una noció que 
es posa en consonància, en el marc de les arts visuals, amb el que s’ha anomenat 
“camp expandit”: l’explosió dels suports i la marcada interdisciplinarietat. Parlar de 
literatura expandida és, per tant, parlar de nous modes d’escriptura –específicament 
contemporanis–, que poden incorporar noves tecnologies, imatges i objectes, fent 
que aquesta no es restringeixi al llenguatge verbal i al suport del llibre, sinó que 
estableixi unes noves coordenades de l’experiència literària. Ara bé, aquesta expansió, 
perquè sigui literària pròpiament, l’hem d’entendre com un viatge d’anada i tornada, 
és a dir, com una forma que manté la literatura com a última conseqüència. 

Això és justament el que fa Jordi Lara: expandeix la seva activitat literària –tant 
l’escriptura, com la lectura– cap a l’àmbit del llenguatge visual. Totes aquestes peces 
fílmiques que presenta tenen, amb més o menys mesura, com a centre gravitatori el 
fet literari. Algunes d’elles són relats mai escrits –com el que hauria d’haver format 
part de Mística conilla–; en d’altres, la pel·lícula parteix de l’obra ja escrita per fer-ne 
una exploració fílmica, com el que es desprèn de la novel·la Una màquina d’espavilar 
ocells de nit. Totes dues peces formen part del que ell anomena els “estudis 
germinals”, que són aquells que, en certa manera, desfan les passes del procés creatiu 
cercant-ne el primer impuls, i que inclouen Intentant capturar un instant germinal, 
com també Tornar als armaris i Bresson dicta un conte, en què el cineasta francès, 
a través de les seves notes sobre el cinema, va dictant els paràmetres de la creació 
literària a l’autor, que es troba assegut en la seva taula de treball. I, d’altra banda, 
Lara presenta els films que exploren el que ell anomena els “estudis recreatius”, o 
sigui aquells que recreen universos literaris d’altres autors com Jacint Verdaguer, 
Màrius Torres, Mercè Rodoreda, Thomas Mann, o Josep Maria Folch i Torres.

Per tant, la seva activitat literària s’expandeix cap al format audiovisual. Però en tots 
dos camps, els llenguatges són encara específics, sense encreuaments: la literatura 
és literatura en el sentit més estricte (sí, a vegades és reconfortant mantenir les 
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definicions) mentre que l’audiovisual persevera també en el llenguatge visual i 
auditiu (que inclou manifestacions com la música i la dansa). És perfecte, perquè 
ens podem desentendre d’aquesta paraula tan en voga però tan incòmode: la 
interdisciplinarietat.

L’expansió de Lara, més que mirar cap endavant a la cerca d’una nova forma a través 
de la mescla de llenguatges, busca, diria, recompondre el procés de l’escriptura: 
recuperar els esbossos, les primeres idees, aquelles més primitives i sensibles que 
semblen sorgir en tant que imatge per, a partir d’elles, fer emergir nous relats, altres 
camins narratius possibles. Com si en tot el treball creatiu hi hagués un impuls 
visual latent i primigeni que queda colgat per l’escriptura i que ara pretén recuperar. 
Els dos llenguatges són imatge l’un de l’altre. Cercant la submergida –com diu 
ell– possibilitat de la cinematografia en la literatura (pròpia o aliena). Són les 
premonicions visuals –els somnis d’escriptor, els somnis de lector–, imatges que són 
presagi i revelen una nova forma que havia quedat en els marges de les paraules. La 
visualitat es presenta, per tant, com una espècie de mite de l’origen: és la forma més 
primitiva, pròpia del moment de la investigació –o el moment inspirat, si voleu– 
com si fossin les notes i els apunts del moment del treball i el procés d’indagació 
de l’artista. Això ho notem també en el tractament de cada un dels camps que 
treballa: en el llenguatge fílmic tot és més visceral; en la seva literatura escrita, Lara 
es constreny a la forma narrativa ficcional, amb precisió i saber de l’ofici, buscant la 
paraula justa. Fer emergir la visualitat no significa en aquest cas, complementar el 
llenguatge verbal. També escapa, deliberadament, de l’adaptació convencional d’una 
novel·la al cinema. Lara vol detectar la possibilitat visual del relat, un corrent que 
flueix en el text, el corrent de la visualitat, com si entre els mots hi quedés un residu 
per expressar, que només pot ser dit a través del llenguatge cinematogràfic. Però 
cal dir que aquestes peces no són les restes ni les ruïnes de res que les ha precedit; 
s’erigeixen en obra per si mateixes. Si mantenen una relació estreta és a través de 
la lògica de la imaginació, ja que l’escriptura i les projeccions visuals són part del 
mateix imaginari. 

En la peça fílmica “Una màquina d’espavilar ocells de nit –cinematografia submergida 
en la novel·la” el text que resa en la pròpia peça ens diu: “l’autor es proposa restaurar 
les imatges mentals que el van fer escriure i explorar noves situacions fílmiques que 
expliquin la novel•la sense parafrasejar-la amb imatges”. A la pantalla hi marxen 
a pas tranquil uns músics per una muntanya pelada acariciada per la boira, són els 
mateixos músics que recorren part de la novel·la; en un altre moment del llibre, el 
protagonista s’amaga dins les entranyes d’un orgue romàntic construït el 1931: “la 
quietud del lloc, l’olor d’encens, em protegien. M’hi havia ficat pensant que fugia 
del pare; potser fugia del compromís amb la vida”. A la peça audiovisual, emulant 
el seu personatge, el propi Jordi Lara es tanca dins l’orgue i allí, ben a prop dels 
engranatges i dispositius interns d’aquella gran màquina musical, rep visites d’amics 
que hi venen a conversar. En aquest espai, a tocar de la maquinària que permet 
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que s’origini la música, podria haver-s’hi aturat el temps, i la xerrada amb l’Albert, 
organista del Carme, sembla gairebé una confessió. La mateixa idea que apareix a la 
novel·la emergeix ara en la conversa amb l’organista: és la imatge d’un dins i fora de 
l’orgue, com si allí, en travessar el llindar d’aquest gran aparell, s’hi delimités la vida 
real enfront la vida íntima i secreta dels somiejos.

Així doncs, si en la pel·lícula Una màquina d’espavilar ocells de nit –cinematografia... 
refà els camins enrere, pas a pas, per restaurar les primeres visions que el dugueren 
a escriure la novel·la i, pel camí, trobar-ne de noves, en peces com Verdaguer infant 
roda vol furgar en l’univers literari del poeta, preguntant-se què hagués filmat 
l’infant Verdaguer si hagués tingut una càmera. I ens fa visionar una possible 
resposta: en blanc i negre, apareixen els camps i camins de Folgueroles, càmera en 
mà, i les imatges fan emergir el delit de la naturalesa i la curiositat de la infantesa. 
Aquí posa de manifest una certa poètica del buit, que recorda l’obra de l’escriptor 
francès Pierre Michon –però també Sebald o el cineasta català Albert Serra, per 
exemple–, que sembla donar forma a tot allò que, dins d’un relat, ha quedat encara 
per dir, indagant i imaginant sobre què hagués pogut pensar, per exemple, Goya en 
entrar per primera vegada al palau d’Aranjuez davant de les obres mestres que hi 
trobà1. El petit Cinto (aquest nen que apareix també en un dels relats de Mística 
conilla) espigola imatges pel seu paisatge més proper, visions que duen la llavor de la 
seva poesia. Lara és, de la mateixa manera, un espigolador d’imatges que són llavor.

Cada una d’aquestes peces audiovisuals, així com les escrites, serien una part d'un 
tot. Totes semblen ser fragments d’un conjunt, que és potser el tot indefinit de 
l’imaginari de l’artista. Concrecions particulars, com diria Wallace Stevens, del que 
ell anomena una mena de poesia universal que es troba en totes les coses i de la qual 
cadascuna de les arts i, per tant, cadascuna de les obres també, en són concrecions 
específiques2. Però aquesta suposada poesia universal és tan sols una especulació, un 
somieig, alguna cosa que no es pot definir: l’única cosa que en tenim, tangible, són 
les obres d’art particulars. Vist d’aquesta manera, totes les arts responen a un mateix 
impuls, es corresponen entre elles en la voluntat de donar forma al que podria ser 
una espècie de somni que embolcalla la realitat. És per això que la imatge és potser 
més propera al moment primigeni, perquè els somnis primer es visionen, i després 
s’hi posen les paraules. En aquest cas, l’expansió literària cerca les seves concrecions 
visuals més profundes, arrelades a la intimitat. Però les imatges que apareixen a 
través d’aquestes indagacions són la llavor, a la vegada, de nous relats que s’afegeixen 
a aquesta xarxa poètica. És, com dicta Bresson a l’autor que escriu un conte en la 
pel·lícula de Lara, fer que aparegui allò que sense tu –sense aquesta mirada concreta, 
singular i local, afegeixo– no hagués estat mai visible. 

Paula Juanpere
Professora associada d’Estudis literaris a la Universitat de Barcelona
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1. M’estic referint al relat “Dieu ne finit pas” dins del llibre Maîtres et serviteurs, Editions Verdier, 1990. 
2. Aquesta idea del poeta Wallace Stevens la podem trobar en el seu text “Relations between Poetry and 
Painting”, fruit d’una conferència del 1951 i publicada en el volum d’assaigs The Necessary Angel, Alfred 
A Knopf, 1951.

EXPOSICIÓ

El llit és un llibre. Projecció sobre llençols que muden a cada 
dormida. 2017. Bucle. 16:9
Tornar als armaris. 2016. Format oval

ESTUDIS GERMINALS
Una màquina d’espavilar ocells de nit: cinematografia submergida en 
la novel·la. 2013. 29’ 16”. 16:9
Intentar capturar un instant germinal. 2013. 03’ 56”. 16:9 (pàg. 4)
Mística conilla: el relat no escrit. 2011-2015. 4:3 (pàgs. 12-13)
Bresson dicta un conte. 2016. 08’ 21”. 16:9 (pàgs. 18-19)

ESTUDIS RECREATIUS
Verdaguer infant roda. Sense datar. 05’ 12”. 16:9. (pàg. 17)
Tres visions: Josep M. Folch i Torres, Màrius Torres, Mercè Rodoreda 
Passejant amb Folch i Torres vam veure una napea jugant (pàg. 6-7) 
/ Damunt del cel de Puigdolena vam veure passar un núvol amb 
forma de M de Màrius / De menuda Mercè Rodoreda va anar a 
comprar-se unes ales d’àngel i li van vendre una bata escolar. 2015-
2017. 16:9 
El descuit de Thomas Mann. Braçalet de turmell trobat al porxo de 
Davos que podria pertànyer al personatge de Gala Giudinca. 2015. 
Fotoreportatge.



24


