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DESCRIPCIÓ (del davantal del llibre):
Els dies 30 de novembre i 1 de desembre de 2017 la Càtedra d’Art i Cultura Contemporanis de la Universitat
de Girona, en el marc dels “Encontres de la Càtedra” que dedica cada any a l’obra i la figura d’un artista
contemporani, va organitzar la trobada “Lletres de Carles Hac Mor. Imatges d’un iconoclasta”, cordinada per
Maria Josep Balsach, directora de la Càtedra, i per la poeta Ester Xargay. Les jornades van començar amb la
projecció de dos metratges d’Eugeni Bonet al cinema Truffaut: la pel·lícula Marcel Duchamp entre nosaltres
(Retard en vídeo) (1986-87), amb Montse Esteve i Carles Hac Mor com a actors, i el curt Spanish Delight (2007),
apropiació d’un film antic sense datar que Bonet tracta com un objecte trobat duchampià. Carles Agustí
Hernàndez (fill de Carles Hac Mor) va ser present a l’inici de les jornades. I el poeta Carles Sanuy va tancar
l’encontre amb una lectura de textos d’Hac Mor.
Dos mesos després, entre el 27 de febrer i el 2 de març de 2018, el mateix Carles Sanuy i Ester Xargay
van coordinar el “Contrahomenatge lleiDadà a Carles Hac Mor”, impulsat per l’Institut d’Estudis Ilerdencs, la
Diputació de Lleida i l’Ajuntament de Lleida. El contrahomenatge va començar amb la presentació del llibres
Escrit és crit de Mònica de Dalmau (I Premi Carles Hac Mor a plaquettes d’Escriptures Subversives), i Tant per
tant, subpoemes i Obra completa punt dos de Carles Hac Mor. També es va mostrar una exposició de llibres
d’Hac Mor amb la col·laboració de la Fundació Lo Pardal. David Ymbernon, a l’espectacle Poesia Visual
Culinària, va practicar desencapsulaments insòlits: dels ous, en va fer sortir espinacs; de les llaunes de Cocacola, oli; d’un bric de llet, vi negre; dels plàtans, botifarres... Després de dos dies de ponències, es va
reprojectar Duchamp (retard en vídeo) i es va inaugurar l’exposició “FracassArt: de la no-mort de l’Art”, de
Carles Hac Mor, Vicenç Viaplana i Ester Xargay, produïda en col·laboració amb l’Ajuntament de Granollers.
Editat a cura de Margalida Pons, Lletres de Carles Hac Mor. Imatges d’un inconoclasta recull algunes
de les ponències i microponències presentades als dos encontres, el de Girona i el de Lleida. Inclou també dos
escrits d’Hac Mor: “L’art del nihilisme en Màrius Palmés” i l’inèdit “Periple peripatètic per l’autòdrom de
Terramar de Sitges”, proporcionat per l’editor i poeta Antoni Clapés. Als encontres van parlar o van llegir
textos, per ordre alfabètic, Vicenç Altaió, Maria Josep Balsach, Eugeni Bonet, Lluís Calvo, Anna Carreras, David
Castillo (que no ha pogut participar en aquest volum), Antoni Clapés, Eduard Escoffet, Francesc Gelonch,
Manuel Guerrero, Miquel Àngel Marín, Jordi Marrugat (que tampoc no hi ha pogut participar), Dolors Miquel,
Margalida Pons, Joaquim Sala-Sanahuja, Josep M. Sala-Valldaura, Carles Sanuy i Ester Xargay.
Conten que en Carles Hac Mor també hi era. No en presència corpòria, sinó com una agitació. Com a
practicant del Fracassart, va decidit mantenir-se en l’anonimat absolut, sense dir ni piu, però provocant, cada
vegada que algú hi pensava, una detonació estranya: sigil·losa i a la vegada ressonant.

IMATGES:

Captura de pantalla de Duchamp (retard en vídeo) —de la secció “Joc/s”— amb Montse Esteve i Carles Hac
Mor tot replicant una coneguda fotografia de Duchamp jugant als escacs amb una contrincant anònima i
nua

Homenatge a Arthur Cravan a la Galeria Ciento (1983). Carles Hac Mor i Francesca Llopis. Fotografia de
Mariano Velasco. Arxiu HacMorXargay.

