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La línia de programes Especials acull propostes d’artistes i 
comissaris relacionats d’una manera o altra amb la 
programació del Museu i la Col·lecció MACBA. Aquest 
programa és un complement sonor a l'exposició El Mal 
d'escriptura. Un projecte sobre text i imaginació 
especulativa que presenta una versió del modernisme 
agradable, humorosa i divertida: diguem-ne "modernisme per 
a ballar".  
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A càrrec de Kenneth Goldsmith 
 
Publishers Weekly va qualificar l'obra escrita de Kenneth 
Goldsmith com "un dels treballs de collage més exhaustius i 
bonics produïts fins a avui en poesia". Ha escrit deu llibres 
de poesia i és el fundador de l'arxiu online UbuWeb 
(ubu.com), i editor d'I'll Be Your Mirror: The Selected Andy 
Warhol Interviews, que fou la base d'una òpera, "Trans-
Warhol", estrenada a Ginebra el març de 2007. També el 
2007 es va estrenar a la British Library un documental d'una 
hora de durada titulat Sucking on Words: Kenneth Goldsmith. 
Goldsmith també presenta un programa de ràdio setmanal a 
l'emissora novaiorquesa WFMU i imparteix classes 
d'escriptura a la Universitat de Pennsylvania, on exerceix 
d'editor de l'arxiu de poesia online PennSound. Recentment 
li va ser atorgat l’Anschutz Distinguished Fellow 
Professorship in American Studies de la Universitat de 
Princeton per a 2009-10 i el 2009 va ser guardonat amb el 
premi Qwartz Electronic Music a París. Pròximament 
publicarà un llibre d'assajos crítics titulat Uncreative Writing 
(Columbia University Press), i Against Expression: An 
Anthology of Conceptual Writing (Northwestern University 
Press), co-editat amb Craig Dworkin.  
 
Més informació sobre Goldsmith a:  
 
http://epc.buffalo.edu/authors/goldsmith 
http://en.wikipedia.org/wiki/Kenneth_Goldsmith 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EL MAL D'ESCRIPTURA. 
Modernisme per a ballar 
 
"És possible que algú escrigui una novel·la de ciència ficció en clau de suspens 
amb una interpretació alternativa de l'art modern que resulti alhora intel·ligible i 
entretinguda per al gran públic?"1 Aquesta pregunta formulada per Mark 
Klienberg va ser contestada afirmativament des de cert contracorrent de 
producció d'art sonor al llarg del segle passat; és el que podríem anomenar una 
història extraoficial extraoficial del modernisme (doblement extraoficial ja que la 
producció d'art sonor ha quedat tradicionalment en un segon terme respecte a 
l'art plàstic i vendible).  

 
1 Mark Klienberg, "Conversations pieces", The Fox, núm. 2. Nova York, NY: Art & 
Language Foundation, 1975-76, p 47-48. 

 
01. Sumari 
 
Quanta gent sap, per exemple, que Jean Dubuffet va publicar diversos àlbums de 
música concreta? O que Alfred Jarry va escriure i interpretar cançons de bar d'allò 
més obscenes. O que Salvador Dalí va enregistrar un homenatge als diners que es 
va utilitzar com anunci d'un banc. O que Joseph Beuys va liderar una banda de 
new wave i va cantussejar cançons de pop contra l'energia nuclear. Tots aquests 
artefactes són evidentment adorables: el problema és que el públic general no ha 
sabut mai que existien.  
 
Vull proposar un complement audible a El mal d'escriptura. Un projecte sobre 
text i imaginació especulativa que faci realitat la proposta de Klienberg 
presentant una versió del modernisme agradable, humorosa i divertida: diguem-
ne "modernisme per a ballar". Però no és pas broma. Si analitzem de prop tots 
aquests plaers secrets del modernisme –una etapa que precisament va 
menysprear aquesta classe de gestos– potser podrem comprendre millor 
determinades pràctiques contemporànies. D'alguna manera, si entenem com els 
Beatles van convertir la música per a cinta de Stockhausen en "Revolution No. 
9", potser aconseguirem entreveure el que Sue Tompkins pensava mentre cantava 
els cors de "God Only Knows" per als Beach Boys una vegada i una altra, durant 
deu minuts seguits; o per què Seth Price es va dedicar a enganxar hores i hores 
de new jack swing, un gènere musical tan menystingut que pràcticament ha estat 
esborrat dels llibres d'història. Els plaers secrets, el reciclatge, la resurrecció i la 
recontextualització són idees clau per a la comprensió d'aquests fenòmens. 
 
Però per què ara? Una de les primeres coses que em va sorprendre de Napster va 
ser la impuresa (o l’eclecticisme) dels gustos de la gent. Tot remenant entre els 
arxius d'altres usuaris, em va xocar trobar MP3 de John Cage al costat de, per 
exemple, Mariah Carey en una mateixa carpeta. Tots tenim plaers secrets, però 
mai fins fa poc havien estat tan públics, ni tan celebrats.  
 
La impuresa i els plaers secrets, vistos a través de la lent de l'avantguarda 
històrica: una de les coses que millor ha fet el revisionisme històric recent ha 
estat recuperar figures prèviament marginades i posar-les en un primer pla. Un 
dels millors exemples d'aquesta pràctica és l'avui ressuscitada reputació del 
cineasta Jack Smith, qui, a la seva mort l’any 1989, fou qualificat d’"excèntric", 
“queer” i "frívol". Avui, per descomptat, Smith ocupa un lloc privilegiat en el 
discurs cultural a múltiples nivells. I és precisament aquest tipus de 
transformació el que m'interessa: l'obra que desafia històries i gèneres, i que 
mitjançant aquesta actitud desafiadora apel·la directament al nostre sentit del 
present, regit pel caos constructiu dels mitjans de comunicació horitzontals i 
descentralitzats. Això, i la celebració d'idees com la "incorrecció" i la 
"increativitat" ["uncreativity" és un terme freqüentment utilitzat per Goldsmith en 
els seus assajos], l'ascens del desconegut i la canonització del rar, de l'aspirant. 
  
I l’humor. I la narrativa. No oblidem que en realitat, malgrat del seu enorme 
prestige, encara hi ha poca gent que hagi llegit Gertrude Stein. La seva elevada  
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[Erik Satie] 
 

 
[Gertrude Stein] 

 

 
escriptura modernista és fàcil de citar però pràcticament impossible de llegir. 
Llavors, què va fer de Gertrude Stein un nom tan estès? No va ser pas la seva 
poesia, sinó la molt més llegible memòria de la seva fascinant vida, 
"Autobiografia d’Alice B. Toklas". Si Stein no hagués escrit de manera agradable 
avui la majoria de nosaltres no la coneixeríem. Així que no vaig del tot 
desencaminat, al cap i a la fi... 
 
 

02. Listat de temes 
 
Alfred Jarry i Charles Pourny; música de Claude Terrasse "Chanson du 
Décervelage" (1896), enregistrat el 1950. 
Erik Satie, "Entr'acte" (1924), cond. Henri Sauguet, banda sonora original d'una 
pel·lícula de René Clair. 
George Antheil, "Ballet Méchanique" (1924). Interpretat per Ensemble Modern, 
de l'àlbum Fighting the Waves. 
Gertrude Stein, "If I Told Him: A Completed Portrait of Picasso". Escrit a finals 
d'agost de 1923, enregistrat a Nova York, hivern 1934-35. 
Salvador Dalí, "L'Apotheose Du Dollar" (1967). Flexidisc d'una sola cara d'un set 
polzades enregistrat pel banc francès CCF. 
Allen Ginsberg (amb la banda punk The Gluons), "Birdbrain". Enregistrat el 1980. 
Karl Holmqvist, "I'm with You in Rockland" (2005). Banda sonora d'un video. 
Jack Smith, extracte de la banda Sonora Normal Love (1963). 
Jack Smith, "Contadina Tomato Paste", del CD Silent Shadows On Cinemaroc 
Island - 56 Ludlow Street 1962-1964 Volume II. 
Karlheinz Stockhausen, "Gesang der Juenglinge (1955-56)" del CD Elektronische 
Musik. 
The Beatles, "Revolution No. 9" (1968) de l'LP The Beatles. 
The Mothers of Invention, "Are You Hung Up?" (1968), de l'LP We're Only in it for 
the Money. 
The Beach Boys, "God Only Knows" (1966), de l'LP Pet Sounds.  
Sue Tompkins, banda Sonora de More Cola Wars (2004). 
Flanagan & Allen, "Underneath the Arches", escrit el 1931. 
Gilbert & George, "Underneath the Arches", enregistrament en directe (1970). 
Kipper Kids, "Sheik of Araby" (1980), de l'LP High Performance (1983). 
Laurie Anderson, "It's Not the Bullet That Kills You, It's the Hole" (1976) de l'LP 
Airwaves (1977). 
Karen Finley, "I'm An Ass Man" (enregistrat 1985-86), de l'LP The Uproar Tapes, 
Volume 1 (1986). 
Chris Burde, "The Atomic Alphabet" (1982), del CD Murs du Son (Villa Arson, 
Nice, France, 1995). 
Joseph Beuys, "Ja Ja Ja Ne Ne Ne" (1970), Mazzotta Editions, Milan, 33 rpm, 
500 còpies. (extracte de 2 min). 
Martin Kippenberger, "Ja, Ja, Ja, Nee, Nee, Nee (Für Erwachsene)" del 
recopilatori Greatest Hits; 17 years of Martin Kippenberger's Music. 
Miranda July, "Untitled" del CD 10 Million Hours in a Mile (1997). 
Seth Price, "NJS" (2002) del CD editat per Free 103.9. 
Sean Landers, "The Man Within," casset autoeditat, enregistrat a Nueva York 
(1991). 

 

 

03. Enllaços relacionats 
 
Michael Taylor on Alfred Jarry's Ubu Roi 
http://www.ubu.com/sound/taylor_michael.html 
 
Andrew Hugill: pataphysics 
http://www.mti.dmu.ac.uk/~ahugill/pataphysics.html 
 
Erik Satie: 
http://ubu.com/sound/satie.html 
 
"Flabby Preludes for a Dog: An Erik Saite Primer": 
http://wfmu.org/~kennyg/popular/articles/satie.html 
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[The Beach Boys] 

 

 
[Karl Holmqvist] 

 

 
René Clair 
http://www.ubu.com/film/clair_entracte.html  
 
"Ballet Mécanique" 
http://www.antheil.org/ 
http://www.ubu.com/film/leger.html 
 
Enregistraments de Gertrude Stein a PennSound: 
http://writing.upenn.edu/pennsound/x/Stein.html 
 
Obra sonora de Salvador Dalí: 
http://ubu.com/sound/dali.html 
 
Allen Ginsberg 
So: http://www.ubu.com/sound/ginsberg.html 
Imatge: http://www.ubu.com/film/ginsberg.html 
 
Karl Holmqvist: 
http://www.ubu.com/film/holmqvist.html 
 
Jack Smith: 
http://www.ubu.com/film/smith_jack.html 
 
Sue Tompkins, "More Cola Wars": 
http://www.youtube.com/watch?v=ge5hXh5nn-8&feature=related 
 
Gilbert & George: 
http://ubu.com/film/gg.html 
 
Laurie Anderson: 
http://ubu.com/sound/anderson.html 
 
Karen Finley: 
http://ubu.com/sound/uproar.html 
 
Chris Burden: 
So: http://ubu.com/sound/burden.html 
Imatge: http://ubu.com/film/burden.html 
 
Joseph Beuys: 
So: http://ubu.com/sound/beuys.html 
Imatge: http://ubu.com/film/beuys.html 
 
Martin Kippenberger: 
http://ubu.com/sound/kippenberger.html 
 
Seth Price: 
http://ubu.com/sound/price.html 
 
Sean Landers: 
http://ubu.com/sound/landers.html 
 
 

04. Crèdits 
 
Produït i mesclat per Curtis Fox http://www.curtisfoxproductions.com/. Gràcies a 
Andrew Hugill. 
 
 

05. Llicència 
 

2009. Tots els drets reservats. © dels temes dels artistes. S’han fet totes les 
gestions per identificar els propietaris dels drets d’autor. Qualsevol error o 
omissió accidental, que haurà de ser notificat per escrit a RWM, serà corregit en 
la mesura possible. 
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