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En més d'una ocasió, he expressat la meva cr-eenca que a
mesura que ens acostem al canvi de segle es produeixen una colla
de fenomens que, més que a un simple canvi marcat pel calendari,
permeten d'intuir una nova era. ES com si haguéssim entrat' en un
període de 1iquidació d'idees i de sentiments, alguns per la
inevitable caducitat que suposa el transcurs del temps, pero uns
quants d'altres com si haguessin de morir o transformar-se per un
pur cansament col.lectiu, i a vegades per un desig molt huma de
modificar una mica perqué si.

M'adono perfectament que acabo de formular una conclusió
facil, i jo diria que ampliament compartida. Pero té tants
aspecte·s i tan variats, que cadascú en pot extreure deduccions
que l'afectin de veres. O que li cridin molt particularment
1'a-tenció. A mi-m'ocupa i e'm preocupa el fet que sembla que ens
vagi ofegant un empatx de transcendéncia que ens inclina a donar
una gran· importancia a la crispació i al malhumor, com si es
tracté-s de l'exaltació d'uns valors que afavoreixen amb
parcialitat la creació estética. No nego pas (tot i no creure-hi)
que es tracti d'uns valors susceptibles d'impulsar la
creativitat. Pero el cert és que hem arribat a uns extrems que
sovf.nt no parteixen de la franquesa, sinó que es fa l'esfonr
d'inventar-los sota el convenciment que donen prestigi. És al10
que ja se sap: un nen que trenca el vidre d'un aparador a cops de
pedra, crida més l'atenció que l'obrer encarregat de col.locar-ne
un de nou.

La transcendéncia "inventada" dóna lloc, amb freqüéncia, a
l'estirabot carregat de pretensions, pero d'una buidor
desoladora. El que trabo prodigiós és el resso que ha tingut i,
sobretot, els anys·que fa que dura. És una actitud que ha servit,
penso jo, per disfressar determinades mancances de criteri propi,
pero carregades de suficiéncia. Amb el mérit, afegi t, de fer
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cr-eur-a- en una Joventut i:m:rnarcesible, encara que caigui de vella.

Aix6 és particularment verificable en les arts plástiques, on es

produeix el portent que la petulancia que pr-et.e n í.a esverar la

burgesia de principis d'aquest segle, avui, repetida o parodiada,

encara pretengwi mantenir les seves prerrogati ves de fantasma

respectable.. Cal reconéixer-l i que continua deixant bocabadats

els progressistes en estat d' hi bernació. Exer-ceLx una subtil

dictadura basada en una por íntima, que malament l'hi anira a qui

gosi d'exterioritzar-la. S'ha: arribat a aconseguir que els

excrements en conserva (uns pots de llauna sense data de

caduci tat) de l' artista i tal ia Piero Manzoni, doni n la vol ta al

món susci tant una admiració que gaudeix del suport de selectes

minories. Els pots han estat exhibits, amb tots els honors, als

museus més importants d' arre u del mó n , Crec que estan assegurats

amb unes' elevades p61isses, perqué si els passava la desgracia

que algun imprudenticonoclasta els obrís, el dany seria

irreparable. Piero ManzGmi va morir fa temps i els seU6 processos

digestius s~n irrepetibles.

; 1 bé, a í xó només és un exemple oac at al vol, triat gairebé

a l~atzar entre una infinita varietat de propostes encaminades a

despertar l' extasi artí stic i acredi tar una moderni tat a tota

prova .. Actualment, un abocador ple d' escombraries podria guanyar

el gran premi d' escul tura en biennals d' indiscuti ble reputació.

És més: em balla pel cap que ja ha ocorregut algun cas que

s'assembla molt a la suggeréncia apuntada.

Tot aix6 ha estat el resultat d'un muntatge comercial

formidable id' una crí tica que -m' atreveixo a dir-ho- ha estat

més innovadora que l'art que ha sotmés a aná Lde í • 1 més creativa,

més audac , de manera que cal reconéixer-l i aquest mereixement.

Per desgracia, sembla detectar-s'hi en el darrers temps senyals

de fatiga, com si de tant enfilar-se per les branques se li

hagués ressentit tota la musculatura.
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Les cavil.lacions anteriors s'han referit, ho repeteixo, a

les arts plastiques. Podria semblar fora de lloc que siguin

formulades en uns raonaments que es proposen de centrar-se en la

literatura, pero provaré tot seguit de justificar els meus
motius.

SoviIit, al llarg de la historia, 'crítics, historiadors i

erudits diversament especialitzats s'han aplicat a relacionar,

coro a moviments sorgits d'unes mateixes actituds, iguals o

paral.leles, les realitzacions en pintura, en escultura, en

música, en arquitectura ... La veritat és que a vegades sí i a

vegades no, que' no sempre els resul tats han estat plenament

confirmadors de la teoria. En els temps moderns s' ha pr-odui t un

notable fenomen de divergencia de camins. Trobar punts de

contacte entre manifestacions ,artí stiques distintes ha

representat, sovint, una feina complicada i rebuscada, per

arribar a conclusions poc convincents. La pintura va emprendre,

molt aviat, una cursa desbocada i no cal aturar-se a esmentar els

noms de pintors de fama mundial que van proclamar "que calia

matar la pintura", i la mataven pintant. Tingué lloc un procés de

desi'ntegració, i fins i tot es van anar substituint els materials

tradicionals, com -la t'ela, la fusta, el paper, els murs nobles,

etcetera, per un ou-Ite a 1 I anomenada materia pobra, menyspreada i

subvalorada. Una mena 'de trasbalsament amb empel ts d' inquietuds

socia-ls, polítiques i filos6fiques es va obrir pas a empentes.

Fou ponderada la lletj or amb el mateix entusiasme que abans -\

s' exal tava la bellesa i com que el desafiament comportava unes

certes dificultats de renovació perpetua d' idees, o de simples

"pensades2, es requeria una escassa o nulo la aptidud tecnica.

Aparegueren una munió d'artistes.No crec que n"hi haugi hagut mai

tants, en cap epoca de la historia. No sé si per pura

coincideneia van fer aparició, alhora, un estol de negociants que

van veure en la pobresa de 1 I art una mina de riquesa, unes

possibilitats impressionants de moviments de caixa. En aquestes
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condicions, era imprescindible el suport d'una crítica que havia
d'improvisar sobre la marxa, una mica -o molt- pressionada per
les prodigioses· troballes deIs pintors, lliurats a una cursa de
superació de nyaps que els ha tret hores de dormir. Calia
comptar, a més, amb la col.laboració de col.leccionistes
conven9uts que quedarien bé i que invertirien profitosament
comprant peces que no agradaven a les seves senyores.

Evidentment, no hi ha res de nou en el que acabo de dir.
Tampoc no em proposava pas d'arribar a les constatacions poc o
molt desusades en el sentit que l'escultura va trigar una mica
més a pujar al tren de la modernitat desorbitada. Els escultors
anaven fent, tot contemplant amb una punta de perplexitat les
troballes deIs seus col.legues pintors. Dic que van trigar, per6
finalment es decidiren a recobrar el temps perdut. Em permeto de
fer memó r-t a que fa cosa d'un parell d'anys va tenir lloc a
Barcelona una exposició que consistia en vedelles "de deb6"
trossejades, amb els caps, les potes i la resta de fragments
anat6mics penjats en uns ganxos d'escorxador. El conjunt fou
presentat com a una exposició d'escultures i li foren dedicades
crítiques molt encoratjadores. Bé: és un exemple escollit a
l'atzar, al bat d'un record recento Ara tothom sap que
l'escultura, amb un cert retard respecte a la pintura, ha fet una
correguda impressionant per posar-se al- dia i ja es pot dir, a
boca -plena, que ha atrapat la seva companya en el camp de les
arts plastiques. És més: en alguns aspectes l'ha superada, perque
l'artista, l'escultor,· ni tan soIs no ha tingut necessitat de
pastar fang, tallar fusta o picar pedra, en una fase de l'art en
la qual el pintor encara s'ha d'embrutar les mans barrejant
colors. Existeixen obres, sota la promesa d'eternitat que
ofereixen els museus i les fundacions, que són, simplement, una
replega de plats de pisa barata, de mobles eeví.ncate o de roba
vella.
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No em proposo pas, ni estic preparat per fer-ho, d'emetre

j udicis crí tics sobre l' art actual. Només de pensar-hi em ve

mandra aní mica. Si m'he. pe r-mee , ni que sigui molt de passada,

d' esmentar a Lgu nss casos a iLl at ss i no pas dels més representatius,

ha estat per posar en relleu un fet que em sembla, pel cap baix,

curiós: la 1i teratura no ha segui t el galop desenfrenat de la

pintura i l'escultura. Encara navega <valgui l'expressió) sobre

pagines de paper i no ha trencat l'alian~a amb la tinta ni amb la

lletra d'alfabets intel.ligibles. Encara s'avé amb

enquadernacions protectores. Juraria que no podrí em trobar cap

editor que llancés al mercat manats d'herba embolicats amb

lamines de suro i que assegurés que alIó era una novel. la. En tot

cas, ,tindria poquíssims compradors i de lectors ni un, per raons

óbvies. Aixó, que té tot l'aire d'un estirabot, no ho és tant si

es pren en consideració algun vaitot de l'art deIs nostres dies.

Amb..La diferencia que així com l' hipotetic edi tor s' abocaria a

la fallida, les dites pintura i escultura deIs temps actuals han

conegut una era de prosperi tat económica inusi tada. Hi ha qui

pr-et.en detectar sí mptomes de decadencia en el senti t monetari I

peró la veri t.at és que hi ha l' esperan~a de sal var-ho a base
d'ajuts institucionals.

Peró tornem a la 1i teratura. El que he di t abans no

significa pas -ningú no em -c r-eur-La si ho afirmava~ que no hagi

tingut un inesgotable afany renovador. Tanmateix, l'ha

condicionada l'eina imprescindible del llenguatge. Els pintors

han pogut prescindir de pigments, de paletes, de pinzells, de

teles· i de taules. Els escultors, sovint, s'han sentit més atrets

per- la soldadura autógena que pel modelatge o la talla. En canvi,

si bé és cert que hi ha hagut escriptars partidaris d' inventar

paraules -fins i tot amb exit de crítica-, són ben pocs, si és

que n th í ha hagut algun, que hagi arribat a l'extrem d'empescar-

.. se un idioma de cap a peus. Ja s' entén que l' esperanto queda fora

d' aquesta afirmació, perque és del domini públic que es tracta

d' una al tra cosa. 1, sigui coro sigui, la dependencia del paper i
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de lalletra impresa ha estat general. S' han empr-ess camins ben

variats, pero el vehicle per a reeórrer-los sol ésser el mateix.

Quan j o era molt j ove <devia tenir disset o di vui t anys) un grup

d' e'ntusiastes admiradors de Marinetti van organi tzar a Barcelona

una sessió públ iea dedicada al futurisme. Al' entrada del local

on secelebrava l'acte, s'hi va situar un aColit ~ peu dret, que

tenia al seu costat una pila de diaris vells. Aguantava un barret

amb la copa invertida i a cada persona que passava la porta l'hi

dona va una pagina de diari i la convidava a esquin9ar-la, fer-ne

trossos ben petits, i introduir-los a la copa del barret. Tot

seguit, remenava energicament el barret i demanava al visitant

que n'-extragués un grapat de bocins de paper i li deia: "Veus?

En aquesta barrej a hi trobaras totes les lletres que calen per

compondre un poema. Només cal que les sapigues ordenar".

Parlo de mig segle enrera i d'aleshores en9a no he tingut

notí cia que la recomanació del mil i tant futurista hagi donat cap

poeta important, tot i que si es considera amb al truisme i amb

ganes de reverenciar les evidencies, cal convenir que tenia un

solatge -de veri tat. Realment, és essencial triar lletres per

formar paraules, i eneertar paraules que expressin idees i

sentiments. La fórmula, gracies al toc excentric deIs diaris

vells i estripats, va fascinar molts joves d'aquell temps

desitjosos de distingir-se, pero encara ara, quan hi penao, em fa

l'efecte d'una estupidesa carregada de pe tuLa-nc í a .

Per no deixar-me cap de les coses que només sé a mitges (i

encara!), he de dir que em sembla que la música també ha volgut

batre records de moderni tat forassenyada. Fa cosa d' una vi ntena

d'any,s, vaig assistir a un concert de música moderníssima. En un

extrem d' un gran saló gotic, .van i nstal. lar-hi una tarima, damunt

la qual hi havia un bastidor d'on penjaven paelles, casaeroles,

caseons; olles, pots. Tota una bateria de cuina, molt completa.

D'entrada, el conjunt ja ~espertava una gran expectació,
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per la presencia dels interprets: quatre homes vestits d'etiqueta
i una noia habillada de molt vestir. Després de fer-se un silenci
respectuós, els músics comen9aren a colpejar <potser amb mans de
morter, pero no ha podria assegurar) els estris de forn i de
fogó. A, intervals, s'aturaven i la cantant feia uns xiscles
penetrants, alternant-los amb uns crits diaquells que maten el
cuc de l'orella. Prego que se'm tingui en compte que he confessat
la meya ignorancia -també- em questions musicals. El cas és que
els assistents que j o tenia més a prop, els que podia observar
amb més atenció, estaven extasiats. Com que admeto que ells
devien tener uns coneixements que em falten a mi, els vaig
concedir cradit. Pero, des d'aquella data fins ara ¿quines
traballes s'hi han afegit que ens permetin parlar de moderni tat
afegida? Que consti que parlo d'una vintena d'anys enrera.

Sigui com sigui,
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