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LA NIT
INCANDESCENT
Viatge al fons del voler viure

Aquesta mostra podria «llegir-se» com una presa
insolent de la paraula, com abismar-se en allò que
encara pot irrompre mitjançant les imatges. El cineasta
Jo Sol, la fotògrafa i muntadora Afra Rigamonti i el
filòsof Santiago López Petit exploren el desafiament
que suposa el voler viure: com oposem, a l’imperatiu
de la normalitat, la potència de les anomalies?
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Aquesta exposició aplega tres veus diferents i un mateix viatge.
Les veus són les del cineasta Jo Sol (Barcelona, 1968), la fotògrafa i muntadora Afra Rigamonti (Milà, 1975) i el filòsof
Santiago López Petit (Barcelona, 1950); el viatge és una travessia física i existencial que recorre diversos llocs del món i, simultàniament, certes vores del pensament.
Filmacions, fotografies i paraules constitueixen els vocables a través dels quals s’expressa la mostra, que «tradueix» al
llenguatge museogràfic la pel·lícula Nos queda la noche. Viaje al
fondo del querer vivir, que s’estrena a La Virreina Centre de la
Imatge i ocupa un àmbit específic dins l’exposició.
Traduir significa, aquí, prolongar mitjançant altres alfabets algunes preguntes que van originar el film: com acostar la
crisi d’allò visible i la d’allò dicible?, on s’encreuen un conjunt
d’imatges espigades de la nostra inflació visual i una sèrie d’idees
extretes del fet d’oposar-se a la Vida majúscula?, de quina manera combatem els marcs que blasmen qualsevol anomalia, que
colonitzen les vides singulars des de l’imperatiu de la normalitat i el sentit comú?
Segons aquesta perspectiva, els textos, les imatges en moviment i les fotografies que integren el projecte expositiu componen una certa polifonia òptica i verbal, en què els mitjans
dialoguen, acompanyen i fins i tot xoquen entre si. El resultat
és, per tant, un espai d’intensitats, una nit —per fer servir la
metàfora a què al·ludeix el títol— il·luminada mitjançant arguments, relats fílmics i visions que van suspendre les seves
retòriques respectives i els seus dogmatismes particulars.
Avui més que mai, voler viure implica arribar fins al fons
de les certeses i les imposicions, conjugar el dolor i la bellesa,
empènyer i ser empesos fora de nosaltres.

«La vida es venja amb la vida de ser viscuda.
Déu ens odia. Des del bressol de la seva eternitat,
anhela el nostre voler viure i per això ens enveja.
Déu, o el poder, o la Vida, que ens manté amb el
mínim de vida per obligar-nos a seguir treballant.»
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LA NIT INCANDESCENT
Viatge al fons del voler viure
La nostra és una època de rebaixes en la qual es retallen desitjos, ànsies i expectatives per ajustar-los a la mida d’una capsa de
sabates. Habitem dins el ventre de la bèstia i som nosaltres
mateixos els que l’alimentem. La confusió és enorme. La incredulitat feridora es calma amb obvietats encapsulades dirigides a cada cervell en particular, i les teories de la conspiració,
per la seva banda, serveixen per fer créixer la por i la sensació
d’impotència. Habitem al cor d’allò insoluble. La realitat, que
ja és plenament capitalista, s’ha fet molt simple: la realitat és
allò que ens esclafa. Ens esclafa i, amb el seu sadisme, ens ofega.
Mescla de tautologia i de fuga cap endavant, d’ordre absolut i de pur canvi. Això és el que hi ha! Imprevisible i arbitrària.
Injusta i miserable. La seva descomposició genera una pandèmia rere l’altra, però la Vida segueix, impassible, organitzant el món. I dic la Vida, amb majúscula, el poder, és a dir, la
Vida com aquell algoritme fred i dèspota que ens humilia
i que, a diari, ens passa llista per avaluar el nostre grau de compromís. Aprovat: pots seguir sent un terminal. Suspès: seràs
desconnectat. La Vida ocupa el lloc del mercat en l’organització
de la societat. Amb l’expressió «la mà invisible» del mercat,
Adam Smith mirava d’explicar com un individu, malgrat perseguir el seu propi benefici, acabava afavorint el conjunt de
la societat. Ara aquella «mà invisible» és la Vida. La Vida és la
mà que ordena, jerarquitza i expulsa de la vida. El control
s’exerceix sota la forma d’un mer comandament. És impossible
de distingir si treballem, si obeïm o bé si vivim. Ara sabem que
el nostre dia a dia consistia a preparar-nos per al confinament
total que hem acabat coneixent.
Viure és actuar en l’espectacle de la Vida. Treballem i
morim per ella. L’espai dels possibles tempera el funcionament
d’aquesta realitat autoreferencial i sense fora. La «lliure elecció» és la mentida existencial que fa suportable la vida dins el
ventre de la bèstia. Permet que ens enganyem sense gaires
esforços. Jo, lliurement, trio el que desitjo. Fins i tot em puc
triar a mi mateix. La «lliure elecció» constitueix la mediació

entre la por i l’esperança, el fonament desfonamentat col·locat
pel capital a l’interior de cadascú, de la mateixa manera que
Déu posa l’ànima en el cos humà. Acollir aquest do requereix
preparar-se i assumir la idea de competitivitat fins a les darreres conseqüències: nihilitzar la pròpia vida; descreure i tenir
un comportament cínic, i, finalment, estar disposat a poblar
el buit amb mercaderies. En definitiva, som els súbdits de la
Vida. Però a l’algoritme de la Vida se li escapa el ritme de les
vides concretes que no renuncien a res. I les ombres vives que
no aconsegueix capturar cap focus de llum. I les anomalies
que no es poden calcular. I les trobades atzaroses de les quals
pot sorgir una aliança d’amics. Una aliança d’amics com la que
ha fet possible aquesta pel·lícula i l’exposició que l’acompanya.
No sé exactament quan vaig conèixer Jo Sol. Em trobava
impartint un curs sobre els Situacionistes a la universitat, i em
sembla que Jo Sol hi acudia com a oient perquè estava escrivint
un guió sobre Guy Debord. Suposo que devíem parlar molt,
i tot i que veníem de mons i experiències vitals molt diferents,
vam congeniar. Congeniar aquí vol dir que ens vam avenir de
seguida. Ens vam avenir de seguida perquè tots dos miràvem el
món d’una manera alegre i, alhora, desesperada. Va ser molt
fàcil fer-nos amics. Al cap de poc temps, vaig conèixer la seva
companya, Afra Rigamonti, i, amb la seva col·laboració cinematogràfica, sense diners però amb la generositat de moltíssimes
persones, sobretot dels companys i companyes de Dinero Gratis,
es va rodar la pel·lícula El taxista ful. Posteriorment, Jo Sol
i Afra Rigamonti van filmar altres pel·lícules intel·ligents i provocadores. Van viatjar a molts països llunyans, on subsistien
amb ben poc, però no van deixar mai de filmar. Quan tornaven
a Barcelona, Jo Sol m’explicava el que jo només podia imaginar.
Postes de sol que encalmaven el mar. Cossos lluminosos agitats pel ritme de la música. Espectres de l’horror i de la mort.
Soledats recolzades contra la paret per sostenir-se. I, sobretot,
una generositat tan immensa que era capaç d’acollir l’estrany.
Jo sentia, encara que pugui semblar absurd, que hi havia
una complementarietat entre els seus viatges i els meus intents
de pensar la vida. De fet, no vam arribar mai a comentar-ho
directament. No sé si aquest desig de proximitat es devia a una
certa enveja. Endinsar-se en la lectura de llibres o en el propi
cos malalt per arrencar-ne algun concepte també té alguna cosa
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Santiago López Petit

de viatge. Crec, però, que a aquesta altra manera de viatjar, si bé
pot ser igual de perillosa o d’apassionant, li falta la materialitat
del color. El desert és en l’essència de les coses, i segurament per
això, el pensar sempre està envoltat d’un núvol d’aridesa. Un dia
Jo Sol va perdre la casa, on havia viscut de petit i que després
va compartir amb la seva companya. L’especulació que corroeix la ciutat avançava insidiosa. Va ser aleshores que van decidir
que les imatges recollides amb tant d’afany i durant tants anys
no podien perdre’s, també. No volien salvar els records de l’oblit.
No volien confeccionar un documental interessant i entretingut. La memòria no s’oposa a l’oblit. A l’oblit cal oposar-hi
la veritat. Ara bé, en aquest cas: quina és la veritat del nostre
món? Segurament, l’única certesa és que només una mirada
veraç pot restituir aquesta veritat. Però, ¿és possible una mirada veraç en un món amb unes xarxes socials que intercanvien
a diari més de tres mil milions d’imatges? (dades de l’any 2015)
Amb Jo Sol sempre havíem pensat que ens agradaria unir
les nostres nits respectives i fer-ne alguna cosa. Ara havia arribat el moment. ¿I si provàvem d’acostar aquelles imatges cribrades del flux d’imatges a uns conceptes sorgits de l’odi a la
Vida? Amb l’objectiu de fer callar el silenci i recordar el patiment. Però, també, amb la finalitat de mostrar que la nit no és
mai fosca del tot, i que sempre, sempre, podem encendre-la.
La pel·lícula Nos queda la noche. Viaje al fondo del querer vivir
i l’exposició que hem pogut organitzar gràcies a la complicitat
de Valentín Roma intenten donar forma a aquesta aproximació apassionada i també irada, a l’estat del món.
Afirmar que pretenem donar la paraula a aquells que
només poden cridar i no sent ningú seria mantenir-nos en
el terreny de la denúncia. La denúncia és, per descomptat,
necessària, però avui té una eficàcia molt restringida. Què
més ens cal saber per impugnar aquesta societat? El discurs
crític funcionava bé com a denúncia, com a desvetllament del
que era ocult i havia de mostrar-se, quan a la realitat s’hi
podia aplicar la dualitat aparença/essència. L’aparença per
desarmar s’anomenava mercaderia, societat de l’espectacle…
Però la realitat organitzada mitjançant l’algoritme de la Vida
no es deixa simplificar així. Per això el nostre punt de partida
és la crisi de paraules. I també la crisi de les imatges. Les
paraules no mosseguen la realitat i es transformen en soroll.

«Nosaltres, els malalts de normalitat, som una anomalia.
Un error del sistema. I el que més desitgem, per sobre
de qualsevol altra cosa, és que aquest ho pagui ben car.»
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«La humanitat és una abstracció
inventada pels que no pateixen.»

«Estimar i pensar es confonen en la fatalitat d’un crim.
Un moment abans d’haver començat a estimar o a pensar,
ell era un altre. Com un altre era el seu destí. Ara ja és
tard. Qui estima no serà mai feliç. Qui pensa, tampoc.»

«La vida no avança ni un sol pas sense
colpejar els altres. Voler viure fa mal.»
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«Tota vida és una victòria precària.»

Les imatges reflecteixen el món d’una manera tan crua que
ens anestesien. Aquesta doble crisi no s’ha de concebre com
una crisi de sentit. Nosaltres no pretenem construir un relat
tranquil·litzador. La cerca de sentit és una tasca de supersticiosos. Ni a un home ni a una dona dels que apareixen a la pel·
lícula o a les fotografies no els importa gaire què és la crisi de
sentit. Per una raó molt senzilla. Els malalts de normalitat que
no volen doblegar-se a la normalitat; els cossos per als quals
viure és ser ferit; les vides que cauen i, una vegada i una altra,
s’alcen… aquests malalts, aquests cossos, aquestes vides, habiten la veritat i no necessiten el sentit per res. Són ombres vives
que travessen la nit i ens il·luminen el camí amb el seu fulgor.
La nit incandescent. Viatge al fons del voler viure vol atacar
el repartiment d’allò visible i d’allò dicible que el sentit comú
efectua. Qüestionar l’imperialisme del pensament positiu i
també contrarestar la sensació d’impotència. Donar la paraula a aquestes ombres vives seria, en el fons, un acte de prepotència. El que hem intentat és expressar la veritat que viu en
elles per trastocar evidències i certeses. Per danyar la bombolla en què ens aixopluguem. Un usuari mitjà consulta 150
vegades al dia el telèfon mòbil, i el toca per comprovar si el
duu a sobre en dues mil ocasions. Per danyar-nos a nosaltres
mateixos abans que ningú. Què en sabem, si més no, d’una
sola d’aquestes vides? Tota vida s’escapa a qui la contempla
des de fora, perquè és incapaç de recórrer una geografia interminable amb tants racons com solcs té una mà. Però alhora.
Què en sé, de la meva vida? Tota vida s’escapa a qui la contempla des de dins perquè no sabré mai de què és capaç el meu
voler viure. Les vides són incommensurables i, tanmateix, hem
de poder afirmar l’existència de vides miserables. Com la de
Trump o la de Bolsonaro, per exemple. Els pensadors romàntics creien que proveníem d’una nit terrible i profunda, d’un
veritable «orgasme de forces», però molts encara confiaven que
ens dirigíem cap al sol. Com la llavor que, enfonsada en la foscor de la terra, brota. Nosaltres, en canvi, sabem que hem estat
des de sempre en aquesta penombra, que la llum no arriba
mai a la plenitud, i que viure costa. Fins i tot que costa voler
viure. No ens espera ningú. Certament, tota vida és una victòria precària. I, amb tot, hi ha quelcom d’irreductible en el voler
viure. La desesperació no es confon mai amb la desesperança.
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La nostra estratègia ha consistit a incorporar un text en el
transcurs de les imatges amb l’objectiu d’evitar, d’una banda,
la retòrica, i, de l’altra, el voyeurisme. L’encreuament, l’acompanyament i, de vegades, el xoc entre la paraula i la imatge
haurà resultat fallit si no hem sabut córrer el risc de la seva
pròpia suspensió. Per l’acció de la imatge, el discurs filosòfic ha
de quedar-se sense paraules, i la paraula, per la seva banda,
ha de fer esclatar la imatge. El text, en concret, és una ficció
que, si bé conté elements de realitat, es basa en un intercanvi
de cartes imaginari entre un home i una dona. Una parella formada per dos cineastes que ha viatjat per nombrosos països
mentre filmava, incansable, tot el que veia és assaltada pels
dubtes sobre la utilitat del seu treball. El per a què?, amb la
seva càrrega d’insolència, i un cert cansament esquerden el seu
projecte vital. De mica en mica, es comença a qüestionar el que
havia estat un estil de vida lliure i creatiu. Ni una vida en viatge
permanent deixa d’enfrontar-se a la sensació de buit. Les preguntes que es fan són les mateixes, però les respostes obren
camins diferents. En aquest punt podríem afirmar que ja no es
tracta d’opcions personals, sinó de dues posicions existencials
i que totes dues, malgrat que s’oposen, coincideixen a ser una
mateixa afirmació de dignitat. Som davant de dues maneres
d’intentar sortir del ventre de la bèstia. Desaparèixer sense
deixar rastre o aturar-se per arrelar.
Certament, aquestes dues posicions no són noves, i les
podríem trobar de formes diverses en tradicions molt antigues.
A finals dels anys seixanta, els Situacionistes van defensar,
davant el desplegament d’una realitat cada cop més opressiva,
el que semblava una manera nova d’afrontar la impotència. La
seva proposta, que partia d’una crítica de la vida quotidiana,
consistia a accelerar el propi canvi, i encara que es tractava
d’una aposta segurament perdedora, es presentava com a inexcusable. Malauradament, aquesta mena de radicalització del
nihilisme o de la transgressió —el seu efecte clausurat no és tan
diferent— és en l’actualitat una mica ridícula. Ser més nihilista
que el capital és una mica difícil. I ser més transgressor, en el
sentit de grotesc i provocador, que un Trump també resulta
complicat. Per això no és tan senzill desfer-se de les dues posicions «clàssiques». Desaparèixer com desitjava el savi taoista
i esborrar les petjades o arrelar i fundar una comunitat.

De la sensació d’impotència causada per la mobilització
global no se’n deslliura ningú perquè abraça totes les biografies.
Per descomptat, és molt diferent viure-la com una ombra
que s’ha d’ocultar, o com un titella sotmès a les lleis del mercat.
O com un emprenedor que vol ser el protagonista del seu projecte. I, tot i així, tots han de fer del seu jo un Jo-marca. O,
si més no, han d’esforçar-se a gestionar la seva vida com qui
gestiona un currículum sempre incomplet. Qui no ho aconsegueix, qui no sap fer-se rendible, cau i mor socialment. Davant
d’aquesta voràgine que ens arrossega i ens imposa un destí,
tornen de nou les dues posicions, si bé ara estan encarnades en
tots aquells que, malalts de normalitat, busquen amb desesperació una sortida. Sortir sense matar-se. I qui no està malalt de
normalitat? Desaparèixer per esquivar la venjança de la Vida,
o bé arrelar per no ser arrossegat pel vent de la Vida.
És així com la interrelació entre text i imatges trava, o això
voldríem, una mena de mise en abîme que ens porta des dels
viatges d’uns cineastes pel món al que seria, aparentment, un
viatge interior. En altres paraules: desarmar l’algoritme de la
Vida ens acosta al voler viure. No hi ha una forma o un gest
que pugui contenir la multiplicitat de les vides, i a la pel·lícula
s’evidencia aquesta explosió. Les vides concretes inventen
constantment maneres d’esquerdar els murs. Juntes no temen
els udols de les sirenes de la policia. Juntes, l’estrèpit del motor
del món és menys intens. La por s’empassa, si cal. Soledats
poblen les runes. La tendresa es comparteix. El ritme fuig de
l’algoritme que pretén codificar-lo. Malgrat la colonització
dels estats d’ànim i de les emocions mitjançant big data i intel·
ligència artificial, el voler viure no es pot segrestar mai completament. La coneguda frase de Spinoza «No sabem de què és
capaç un cos» s’aplica molt bé en aquest cas. No sabem de què
és capaç el voler viure; més exactament, no sabem de què és
capaç el meu voler viure.
És encertat assegurar, per tant, que el voler viure no té
fons. L’estranya alegria que hi ha sempre en el viure, si nosaltres volem, podrem avivar-la. Dic «estranya alegria» perquè és
un foc que es crema a si mateix. Encara que pugui semblar
paradoxal, però, la conjugació del voler viure mostra que té un
fons: podem agafar la força de dolor a les nostres mans i dirigir-la contra allò que ens impedeix viure. Ara bé, si aquest fons
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és capaç de sostenir, ho fa precisament perquè es desfona i ens
retorna una dimensió col·lectiva. Nosaltres som el que la realitat ens obliga a ser, i aquest ésser que se’ns enclava —Artaud
parlava de l’argolla de l’ésser— és el que ens pertany. En canvi,
una vida no acaba en si mateixa. Constel·lació de cossos, paraules i coses, s’obre cap a confins que ignorem. Per això el voler
viure, tot i ser allò més pròpiament meu, no em pertany, perquè apunta al nosaltres que em sosté. Un nosaltres que, tanmateix, també pot habitar en la singularitat de cadascú.
La conclusió es pot resumir en poques paraules: el viatge
interior al fons del voler viure ens empeny fora de nosaltres.
Ens treu d’una vida privada i ens situa en l’«entre» que vincula
totes aquestes vides i al qual ens acosta la pel·lícula. Nos queda la
noche i La nit incandescent. Viatge al fons del voler viure, la pel·lícula i l’exposició, s’aparten, doncs, de tot intent de rescat o visibilització d’una anomalia. Visibilitzar, per bona que sigui la
intenció, molt sovint acaba sent una operació de política estatal. Avui, el marge se situa al centre mateix, i les anomalies travessades per la força de dolor no són éssers marginals, sinó
qualsevol en qualsevol part del món. Tot aquell o aquella que no
es conformi amb el paper assignat de víctima i desocupi aquest
lloc, ja és una anomalia. El nostre objectiu no és, doncs, il·luminar el malestar social amb enganys i falses esperances; ben al
contrari, el que desitgem és que la pregunta intempestiva de
«quina és la teva nit?» se’ns presenti com a ineludible, perquè
començar a respondre aquesta pregunta és ja encendre la nit.
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