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       PLAERS EFÍMERS 

 

1.- Universos culturals en òrbita 

 Allò primer què a hom li ve al cap quan mira i admira la singular obra “en obres” d'Óscar 

Mora és una estimulant imatge composada per diversos universos culturals de variable 

substància que l'artista és capaç de posar en òrbita al voltant de la seua pròpia activitat creativa. 

Aquesta mena de prestidigitació artística o aeronàutica creadora s’aconsegueix amb una 

expressa finalitat, que no sempre té perquè restar implícita: l’apel·lació a tot allò efímer i gojós, 

capaç de condensar-se, en última instància,  en un pur ambient de festa.  

 En acostar-se i en penetrar en l'obra - de ressonàncies tant contundentment provisionals -, 

els sentits queden absorbits per quatre galàxies simbòliques clarament delimitades, què en no 

poques ocasions s’entremesclen entre sí: l'univers cinematogràfic berlanguià (on la festa 

popular és tant important); el món de les falles (festa efímera per excel·lència); el món del 

barroc popular, amb els seus tableaux vivants, altars vicentins, arcs triomfals i ornamentacions 

festives populars; i els artefactes de la cultura de consum, que fan una festa de la compulsivitat 

compradora. En una mena d’inquietant alquímia, l’obra de l’artista, autèntica invitació al gaudi 

sensorial, barreja, agita i genera els móns referits, travessant les seues fronteres i redefinint un 

camp d’acció on el creador es mou amb destresa i sembla fer la següent declaració 

d’intencions: els plaers i la pròpia festa, que sols condensar-los a tots, són efímers i exigeixen 

ser gaudits epicúriament. Una declaració que no té prou per a afermar-se amb un únic crit o 

pregó, sinó que precisa de la veu i la imatge repetida, de la icona autoreplicada que com un 

altaveu metafísic insisteix en no deixar passar el moment, en no distraure’s amb excuses i pors 

puritanes, agafant el bou per les banyes i torejant-lo amb art i bona disposició. Per eixe motiu 

quan, ja dins de l’obra, hom podria pensar en retirar-se, abismat pel pànic al seu propi goig, 

descobreix que està atrapat al bell mig de la plaça, de la galeria, del ring, i que no té més remei 

que deixar córrer les ombres i abraçar la llum dionisíaca de l’esbargiment, l’orgia i l’èxtasi.  

 Aleshores és quan l’espectador accepta el desafiament i es capbussa de ple en l’oceànica 

experiència de navegar, corrent avall, amb l’aigua agitada de la vida a l’instant. Un instant on 

definitivament s’ajunten els fils de diverses tradicions i esperits, conjuminats en el cresol de la 

disbauxa. En eixe moment captivador les òrbites es veuen i de sobte ja no es veuen: per allí la 

remor nostàlgica d’una revetlla fílmica de Calabuig, per ací la plaça festiva on corre la traca; 

més enllà l’evocació d’uns paraments urbans barrejats amb els saldos culturals dels grans 

magatzems, els aparadors de gasolinera o les tanques publicitàries. Les òrbites apareixen i 

desapareixen com a trajectòries d’alegres electrons traçant el·lipsis al voltant del sorprès 

observador, alhora observat  i convertit en epicentre de la gran kermesse.   
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         I és que el modern consumidor d’art ha de saber que no només és un consumidor sinó un 

actor que participa en les performances que els artistes més atrevits preparen per a ells. 

Passaren ja els temps de la separació radical entre observador i objecte observat, entre 

l’admirador i allò admirat en l’altar que preparen les muses i santifica el creador. Es trencaren 

les fronteres que delimitaven el territori de les aures estilístiques com un castell protegit de les 

mirades ingènues, senzilles o “incultes”. Caigueren les muralles del gust legítim i per les 

escletxes del seus murs es colaren els guerrillers de la democratització cultural i el gust 

antropològic. Com a resultat, els individus deixaren de ser súbdits de l’art per convertir-se en 

potencials ciutadans de ple dret amb plena llibertat per endinsar-se en terrenys abans vedats. 

Una novetat que també els artistes han acceptat, i que uns quants han fomentat amb l’íntima 

satisfacció de no veure el seu rol desdibuixat, sinó redibuixat en la complexa xarxa d’interessos 

què, com diria el sociòleg Pierre Bourdieu1, conformen el “camp artístic”. Per eixe motiu el 

projecte d'Óscar Mora té una qualitat aspiradora, que evita la mirada distant o reverencial dels 

vells temps: l’obra abdueix a l’espectador com una espiral d’energia i necessàriament el 

subjecte ha d’entrar en ella, convertint-se, al capdavall, en part d'ella.  

 

 

2.- Escenes de la cultura popular contemporània 

 A poc que hom es fixe, se n’adona que el curull virtual desplegat per Óscar Mora és en 

realitat una mena d’harmoniós i provocador magatzem on proliferen diversos objectes, 

referències i símbols que retracten fidelment allò que podríem designar com “escenes de la 

cultura popular contemporània”. Més encara, ben be es podria afirmar que l’obra proposta, 

com tota la pròpia de l’artista, està travessada pel referent de la cultura popular contemporània. 

En aquella, els entorns urbans i els seus elements més característics estan ben presents, així 

com altres aspectes ubicats a una o altra banda de la frontera que marca la modernitat dintre de 

la cultura popular: d’una banda el carrer, la plaça, la festa, la música, les banderoles 

commemoratives; d’altra, els mitjans de comunicació, les indústries culturals o l’efervescència 

d’objectes de consum esmaltats per la tèbia claror del kistch més familiar.  

 D’alguna manera, la iconografia del curull virtual exemplifica metafòricament la pròpia 

complexitat de la cultura popular actual com a concepte i com a realitat tangible. Així, no hem 

d’oblidar que en la cultura popular, que altres anomenen “arts de la pràctica social quotidiana” 

o common culture2, s'estableix una complicada dialèctica que lliga dinàmicament el populisme 

                                                                            
1 BOURDIEU, P (1998): La distinción. Criterio y bases sociales del gusto, Madrid, Taurus.  
2 CUISENIER, J (1999): "Cultura popular y cambio social"; Arxius de Sociologia, 3, pp.33-51; WILLIS, P (1999): 
“Notas sobre cultura común. Hacia una política cultural para la estética terrena”, Arxius de Sociologia, 3, pp.15-
32.  
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i el misserabilisme, com dirien Grignon i Passeron3, el globalisme i el localisme, l’apocalipsi i 

la integració, el passat i el present, el centre i la perifèria, allò elitista i allò “vulgar”. Perquè 

com ha defensat Antonio Méndez4, en la cultura popular massiva es combina la 

unidireccionalitat i el dialogisme, alhora que en ella s’estaciona el conflicte cultural a mode de 

cruïlla entra allò popular i allò massiu, a mode d’espai de lluita sociocultural, multiforme i 

sempre sorprenent.  

 És més, el món de la vida quotidiana apareix impregnat per la confluència entre la cultura 

popular tradicional reactualitzada i la cultura moderna de masses. De fet, ha guanyat terreny la 

tesi de què la cultura industrial de masses ha anat integrant, reciclant i remodelant la cultura 

popular tradicional, fins l’extrem de conformar una autèntica cultura popular massiva, on 

apareixen entremesclats elements populars tradicionals i moderns en el gresol de la societat de 

consum. Tot això en un context de nova cultura mediàtica massiva, marcada per la tendència a 

la globalització; un context on es produeix l’actualització massiva de la cultura popular en 

subcultures específiques com les juvenils o les pròpies dels espais urbans multiculturals, 

visibles també en els moviments contraculturals o en els nous moviments socials. Seguint 

aquesta línia, i integrant els contextos, les restriccions i les potencialitats del mercat, els 

cultural studies mostren l’evidència d’una mena de “cultura comuna”, on la cultura popular 

apareix com a espai de mestissatge i hibridació en l’àmbit de la ciutat, caracteritzat pel 

plurilogisme d’allò popular dins d’allò massiu, o per la pròpia globalització d’allò popular en la 

modernitat avançada. Efectivament,  la globalització influeix en la cultura popular (en les 

cultures populars) a través de la dialèctica entre relativització cultural (cultura popular global-

massiva) i revitalització cultural (cultura popular local-específica), generant un nou espai 

altament dinàmic i canviant.  

 La cultura popular apareix, doncs, com una confluència entre allò quotidià i comú, entre 

allò històric i innovador, entre la cultura moderna de masses i les exigències del mercat5. Es 

conforma, així, un context de relacions de dominació i conflicte social on els elements - els 

residus de la cultura popular premoderna - es reciclen en un nou producte, sempre sotmès a 

redefinició, que impregna la quotidianitat del món de la vida líquida de la modernitat i esdevé 

font productora de sentit en el context de la globalització i la modernitat avançada. Per això la 

cultura popular, més que un objecte estable, esdevé un procés obert, una matriu dialògica i 

heterogènia, una mena de desenfocament socialment recurrent de la vida i de les relacions 

humanes. Producte d’una constel·lació d’estils de vida que evolucionen històricament, la 
                                                                            

3 GRIGNON,C i PASSERON, J.C (1992): Lo culto y lo popular, Madrid, La Piqueta. 
4 MÉNDEZ, A (2003): La apuesta invisible. Cultura, globalización y crítica social, Madrid, Montesinos.  
 
5 MARIN, E i TRESSERRAS, J. (1994): Cultura de masses i postmodernitat, València, Tres i Quatre. 
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connexió entre allò popular i allò massiu, entre el passat i el present, entre allò global i allò 

local, defineix el sentit últim de la cultura popular contemporània.  

 A partir d’ací podem tornar, doncs, a la proposta d'Óscar Mora, que com altres de les 

plantejades en el nostre temps, se situen de ple en eixa cruïlla en moviment que és la cultura 

popular actual. De fet, no hi ha més que prestar un poc d’atenció als elements que configuren la 

instal·lació artística per copsar alguns trets que no sols són propis de l’art efímer, com és el cas 

de les falles, els souvenirs o els altars barrocs, sinó de la pròpia condició líquida, fluïda i 

altament volàtil de la cultura de consum i del propi consum de la cultura en la modernitat 

avançada6. Com la pròpia instal·lació proclama, la provisionalitat és un fet i un missatge, un 

muntatge que ara és i aviat deixarà de ser, perdut en una memòria que s’enfronta a la cada 

vegada més ràpida obsolescència dels objectes, i potser dels sentiments. Des d'eixe punt de 

vista, les flames que el curull virtual incorpora junt als cabuts folklòrics o en les teles del 

sostre, autèntic corol·lari de l’obra, expressen meridianament la naturalesa fugissera dels 

moments, del moment del creador però també del moment de l’espectador: flames que es 

mostren com a expressió del tempo de la postmodernitat, que és tant un forat negre, que tot ho 

absorbeix i expulsa, com el ritme de tot allò imprevisible i fora de control, exemplificat pel foc. 

  

3.- Artefactes híbrids 

 En el centre de la cultura contemporània i de les seues expressions artístiques se situen 

els processos d’hibridació, de barreja, de mescla o de mestissatge, tan inherents a un món cada 

vegada més interdependent i travessat per fluxos de tota mena. Aquest nous productes culturals 

desafien les fronteres i s’instal·len en un espai progressivament influït o dominat per les 

indústries culturals, inserides al seu torn en el context definit per la mercantilització de la 

cultura, que troba el seu correlat en la culturització de les mercaderies i en la culturització 

general de la vida social, inseparable així mateix de la virtualització de la cultura. 

 El resultat d’aquest procés és allò que els antropòlegs Ulf Hannerz o Néstor García 

Canclini7 anomenen mestissatge o hibridació de la cultura. Arreu del món les cultures mostren 

orígens mixtos, síntesis complexes, pèrdua de puresa i d’homogeneïtat. Això és produït per la 

contínua interrelació, històricament acumulativa, entre el centre i les perifèries, el flux 

multidireccional entre allò transnacional i allò indígena, generant, en conseqüència, una 

“conversa entre cultures”. La proliferació de “cultures híbrides”, en expressió de García 

                                                                            
6 BAUMAN, Z (2003): Modernidad líquida,  Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica. 
7 HANNERZ, U (1998): Conexiones transnacionales. Cultura, gente, lugares, Madrid, Cátedra; GARCÍA 
CANCLINI, N (1990): Culturas híbridas: estrategias para entrar y salir de la modernidad, México, Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes/Grijalbo.  
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Canclini, reconfigura els universos de la tradició popular i els recol·loca en un nou espai 

modern i progressivament glocal. D’aquesta manera les expressions folklòriques de l’antigor 

són sotmeses a una nova factura directament derivada de les necessitats expressives i creatives 

del present, tal i com succeeix paradigmàticament en la instal·lació que proposa Óscar Mora. 

Tots els elements que la integren representen a components de la cultura popular, tant de la 

tradicional com de la contemporània: la barra de revetlla, les ensenyes pàtries, els televisors, 

les músiques, els cabuts, les flametes, els objectes kistch, els records turístics, els utensilis 

quotidians, les icones populars o l’envelat superior, que tot ho cobreix i aixopluga.  

 De fet, en la bastida híbrida construïda per l’artista hi ha tota una reflexió sobre la feblesa 

dels límits entre l’art i les artesanies populars, entre el gust legítim i el gust de masses, una 

reflexió on es combina festivament allò comercial amb allò tradicional, produint-se com a 

resultat una nova lectura i un nou producte on s’alternen sistemàticament dos plans de 

referències culturals. És així que hom pot observar com el primer pis de la bastida és més be 

una evocació d’allò tradicional i d’allò local, representat per la plaça festiva i les referències a 

les comèdies berlanguianes de l’absurd. En el segon pis trobem un clar component 

contemporani i global, exemplificat pels aparells de televisió, icones de la modernitat 

electrònica alhora que símbols del cosmopolitisme domèstic que ha acabat fent niu a cada llar, 

amb el resultat d’una cacofonia de sons i melodies que expressa la pròpia diversitat de la babel 

transnacional. Tot seguit, en el tercer nivell ens retrobem amb el regust local i tradicional dels 

cabuts de festa amb el rerefons de les flames, que tant podrien ser reminiscències dels focs 

inquisitorials com de les torxes lúdiques que acompanyen a les grans celebracions cerimonials 

valencianes. A continuació, en un nou estant, ens tornem a topetar amb la contemporaneïtat 

mundialitzada dels productes de consum quotidians, evocadors d’altres països, d’un conjunt 

inacabable de made in que tenen a veure amb el turisme i amb els grans magatzems, amb els 

anuncis publicitaris i el col·leccionisme freaky dels amants de la “modernor”, guerrers 

incruents on formen colla les tribus urbanes i els cercles gais, els que van contracorrent i els 

mitòmans, els nostàlgics retro i els més avançats de les deconstruccions postmodernes. 

Finalment, la tradició torna a entrar en escena estenent els envelats de la grandiositat ritual, 

com volent subratllar que, al capdavall, els capteniments rígidament acadèmics amb la cultura 

popular han de relaxar-se, per poder així copsar la seua vida i la seua final inaprehensibilitat.   

 

4.- L’experiència d’allò efímer 

 En el fons no deixa de ser una ironia que el colmado o curull virtual proposat per l’artista 

tinga ben poca cosa de virtual, doncs la seua materialitat resulta rotunda en la peculiar rotonda 

que l'espai de La Gallera proporciona. Tots els elements de la instal·lació són ben físics i 
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palpables, hom diria que fins i tot massa físics, doncs envolten quasi opressivament a 

l’espectador i l’obliguen a plantejar-se la seua relació amb els diversos objectes que 

s’acumulen en els prestatges de la bastida artística. Amb tot, també és ben cert que avui en dia 

els mitjans de comunicació i els avanços tecnològics han virtualitzat la nostra vida i la nostra 

forma de conduir-nos com a éssers culturals. Per eixa raó, potser la ironia a la que fèiem 

referència emana d’una subtil hibridació entre els aspectes reals i virtuals de l’art i, per tant, de 

la mateixa experiència vital.  

 No cal anar als teòrics de la postmodernitat, que postulen la fi dels gran relats, la 

relativitat de les grans veritats i la creixent indistinció entre realitat i virtualitat, per acostar-se a 

allò que significa el qüestionament de la suposada realitat. Molts segles abans de les 

especulacions postmodernes les grans tradicions orientals de d’hinduisme, el taoisme i el 

budisme ja revelaven, a través dels seus llibres sagrats, la il·lusió del món material i 

materialista per a referir-se a una realitat última insondable i inefable, que estava més enllà del 

tot visible i del qual la matèria era una enganyosa manifestació. En tot cas, ja siguem partidaris 

dels celebrats intel·lectuals francesos desconstruccionistes o del misticisme oriental més 

venerable, haurem de convenir que a aquestes alçades de la història hi ha, com a mínim, 

seriosos dubtes sobre l'“autenticitat” del món extern, especialment des del moment que el 

desenvolupament tecnològic de la mecànica quàntica ha fet possible la “virtualitat real”, tal 

com l’anomenaria Manuel Castells8, una virtualitat capaç d’envair el món de la vida i de 

combinar-se imaginativament amb els referents més sòlids i infranquejables. Al cap i la fi, 

hibridació entre virtual i real, que acaba per apuntar al tema central del cadafal plantat per 

Óscar Mora, tal qual si fora una falla: l’experiència multiforme d’allò efímer.    

 I és què, ben certament, ens trobem davant una instal·lació efímera on l’artista proposa 

una reflexió sobre els plaers efímers, com són la beguda, el menjar, el ball, la contemplació 

televisiva, la festa, el viatge turístic o la fruïció amb les flames, que alhora remeten a la festa 

efímera però recurrent. Es tracta de plaers cíclics, que acaben però que tornen a començar, com 

l’essència mateixa de la festa. Hom és protagonista i espectador però també és contemplat per 

la cultura de la qual forma part, la qual cosa indueix un exercici de reflexió i de reflexivitat. 

Però allò més important és que eixa participació s’ha de fer amb els cinc sentits (gust, tacte, 

vista, oïda, olor), que és el que desperten els objectes disposats en la instal·lació, de manera 

que al remat hom pot descobrir que eixe és el seu propi univers popular, valencià, mediterrani i 

universal, local i global alhora.   

                                                                            
8 CASTELLS, M (1999): La era de la información. Economía, sociedad y cultura, 3 vols,  Madrid, Alianza 
Editorial.  
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    Perquè a més de la comèdia, el riure i l'humor que es desprenen del gaudi efímer però 

intens, hi ha un altre component més ocult què, a poc que ens fixem, sura com una mena de 

decorat invisible i, tanmateix, ben present. Ens referim a la dimensió tràgica del caràcter efímer 

dels nostres plaers. Es pot tractar de l’apoteosi de la mascletà fallera, de la culminació d’un 

pasdoble festiu, del moment més espectacular del teatre barroc, de la pujada d’adrenalina que 

experimenta el consumidor fervent o del clímax inigualable que acompanya a l’orgasme 

sexual, però en tots eixos moments fugissers hi és present una dimensió tràgica. Darrere de 

l’instant gaudit, de l’emoció desbordada, de l’èxtasi suprem, s’amaga l’amenaça del cessament 

final, de la desaparició, de la subsegüent evocació nostàlgica i del record ulterior, que 

modifica, amplifica o retoca aquell instant ja llunyà, que ha passat a format part de la nostra 

particular mitologia. El drama de l’acabament s’eixampla entre els plecs sinuosos de 

l’experiència dionisíaca, però en el moment del goig el drama és arraconat cap a la zona 

d’ombra de l'inconscient, d'on brollarà de tant en tant, amb potència i insolència, competint 

reiteradament amb el poder de l’evocació extàtica.  

 Fixem-nos per exemple en la barra del bar al bell mig de l’espai de la revetlla popular. 

Allí hi és la decoració, la pista lliure per al ball i el contacte, el menjar i el beure per alterar els 

sentits i introduir-nos en una dimensió fantasmagòrica i meravellosa, aquella en la qual tot és 

possible perquè el temps i l’espai han estat posats entre parèntesi i les més profundes pulsions 

es manifesten amb desimboltura i llibertat. Uns instants de paradís en la terra que sempre 

romandran en la memòria com a alteradors evanescents de la rutina de la quotidianitat. Unes 

banderoles, una música d’orquestrina, unes copes, una flaire nocturna a cigarreta i a perfum de 

dona, modestes claus que tanmateix han segut suficients per obrir una nova porta, la que ens 

duu realment a sentir amb tot el cos, lliures ja de constriccions i del pes del pecat.   

 Els monitors de televisió, amb el seu guirigall indesxifrable de sons, melodies i estampits 

electromagnètics, ens evoquen aquells instants d’emoció infantil que ja mai més tornaran, amb 

els dibuixos, les gales del dissabte nit o els inoblidables partits de futbol amb quiniela inclosa. 

Per la pantalla aflora el món i nosaltres ens fusionem amb ell, enfonsats en el parany catòdic de 

serials, informatius, publicitat i grans retransmissions. Hom s’imagina aleshores les milers 

d’ones arribant a aquell bosc antic d’antenes setenteres en les teulades de les nostres cases, 

capgirant l’horitzó d’un casc històric per on desfilen, enllà baix, enmig de la calor sufocant de 

juny, els cabuts tradicionals del Corpus, ara ja blancs pel pas dels dies i la corrupció dels 

costums, però encara emmarcats pels focs d’una festa que pot decaure però mai desaparèixer. 

La mateixa festa que sempre aguaita en el racó més insospitat: en l’esplanada abandonada de 

qualsevol polígon industrial, on corre el botelló; en el pub del barri, on es desfermen els 

sentiments i els sentits; en l'imaginari del consumidor cansat del treball que busca el seu 
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particular nirvana en l’amuntegament barroquitzant de pots, llaunes, botelles, caixes, 

embolcalls, cartrons i demés artefactes que semblen haver-se erigit en un altar postmodern on 

se sacrifica el cànon artístic de la civilització grecollatina a favor de la mixtura globalitzadora 

de les icones pop. Després, només restarà un mar de fons de focs ardents però dispersos, com 

les flames que serpentegen en la lona que corona el cadafal, un oceà incandescent però calm, 

que sols s’embravirà amb el record intermitent d’eixos segons o minuts desapareguts en la 

boira del temps, però que tant de goig ens van proporcionar ja ni sabem quan.  

 Un dia el cadafal dels plaers efímers ja no existirà. Les seues peces hauran estat 

desmuntades, els seus pals retirats, els envelats plegats i guardats, qui sap si reciclats; els 

televisors potser vagen a un contenidor, les banderoles a una festa de poble pla, els objectes 

dels prestatges potser acaben dispersats en saldos de rastre i els cabuts recuperats per al loft 

d’algun artista maleït. Siga com siga, fins i tot les paraules d’aquells que contemplaren l'obra 

es dissoldran, com les llàgrimes en la pluja, que deia el mític replicant de Blade Runner. 

Només una cosa romandrà: la memòria plaentera i efímera d’uns moments sublims, d’uns 

instants en què fórem present, i només present.  

 

 

Gil-Manuel Hernàndez i Martí 

Universitat de València 

 

 

 
Text que va apareixer en el catàleg “Bienvenidos a la Obra (Disculpen las molestias)”, 2008 


