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Carta d’Isaac Newton a Roger Cotes
Per al senyor Cotes,1 professor d’astronomia de la universitat de
Cambridge, al seu despatx del Trinity College.

Londres, 11 d’octubre de 1709
Senyor,
Us vaig enviar, per mitjà del senyor Whiston,2 la major part de la vostra
còpia dels meus Principia per tal de publicar-ne una nova edició. Vaig
oblidar de corregir-hi un error: a la pàgina 3, línies 20 i 21, hi hauria
d’haver escrit plusquam duplo en comptes de «quasi quadruplo» i
plusquam decuplo en comptes de «quasi centuplo».3
També vaig oblidar d’afegir la nota següent al final del primer
corol·lari, pàgina 55, línia 6: Nam datis umbilico et puncto contactus &
positione tangentis, describi potest Sectio cònica quae curvatura datam ad
punctum illud habebit. Datur autem curvatura ex data vi centrípeta: et
Orbes duo se mutuo tangentes eadem vi describi non possunt.
Us dono les gràcies per la vostra carta i per les correccions que heu
fet als dos teoremes en el vostre tractat de Quadratura. No us vull fer passar
pel tràngol d’examinar totes les demostracions dels Principia. És
impossible imprimir el llibre sense alguns errors, i revisar la prova que ens
envien per a corregir-los és una feinada.

Roger Cotes (1682-1716) va ser un matemàtic anglès conegut per ser el primer a demostrar
la fórmula d’éuler i anticipar el mètode dels mínims quadrats. Cotes també va revisar la
segona edició dels Principia de Newton. (N. del t.)
2 William Whiston (1667-1752) teòleg, historiador i matemàtic anglès. Va popularitzar les
idees d’Isaac Newton. A més, va traduir Flavi Josep. (N. del t.)
3 Aquestes dues correccions no apareixen literalment en la segona edició: els «quasi» que
Newton substitueix per «plusquam» encara hi són. Potser Cotes ja havia canviat
«quadruplo» i «centuplo» abans de rebre la carta, ja que és un error massa evident com
perquè se li hagués passat per alt. En aquest passatge a què es fa referència, Newton parla
d’un cos esfèric que s’impulsa horitzontalment a una velocitat donada des de dalt d’una
muntanya fins a una distància de dues milles fins que toca el terra, i diu (tal com apareix a la
segona i tercera edició): «dupla cum velocitate quasi duplo longius pergeret, et decupla cum
velocitate quasi decuplo longius». Quan va escriure «quadruplo» i «centuplo» segurament
devia pensar en la projecció obliqua.
1

El senyor Livebody, que és compositor (em refereixo al senyor
Livebody que va fer els motllos de fusta), creu que pot fer els motllos millor
que altres compositors, i s’ofereix a venir a Cambridge i ajudar-nos, si ho
creiem necessari. Quan hàgiu imprès un o dos fulls, envieu-me’n, si us plau,
còpies i jo us faré arribar motllos de fusta.
El vostre humil i fidel servidor,
Is. Newton

ISAAC NEWTON (1642-1727) és un dels científics més importants de la història.
Els seus Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, publicats el 1687,
descriuen la llei de gravitació universal i les tres lleis del moviment.
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l Tractatus logico-philosophicus, Ludwig Wittgenstein extrema el
pensament filosòfic amb el seu famós: «Del que no podem parlar, hem de
callar». A banda que, a la pràctica, aquest aforisme no ha tingut gaire èxit,
cal preguntar-nos si es pot aplicar al món de l’art i, més concretament, al de la
pintura, ja que un quadre, com que és metafòric, és alhora una cosa i una altra. I bé
deu voler expressar alguna cosa.
Un contemporani de Wittgenstein, Walter Benjamin, a L’obra d’art a
l’època de la seva reproductibilitat tècnica va escriure que la possibilitat de
reproduir les imatges dels quadres n’elimina l’essència, l’aura, que els definia fins
que la tècnica va permetre obtenir còpies de les obres d’art en una mercantilització
sense fi. En aquest sentit, doncs, el monogràfic que teniu a les mans està mancat
d’aura. Esperem que si més no els textos que l’acompanyen il·luminin mínimament
el lector.

Dimarts, 5 d’agost, Cadaqués
ALBERT RÀFOLS-CASAMADA

C

ontinuo treballant en l’aquarel·la, però no acabo de trobar el que voldria. O
bé domina massa el dibuix o bé els colors es perden enmig del full. De totes
maneres em serveix per a reflexionar sobre certs aspectes de la meva
pintura. Sobretot en el que es refereix al motiu o tema del qual parteixo.
Estic en un moment en què m’interessa especular sobre la dissolució de la
forma o de la imatge.
Intento investigar sobre el punt en què una forma passa de ser referencial a
no ser-ho. És a dir, si considerem, per exemple, una poma com un objecte concret,
plenament definit, amb una forma pròpia, una textura, un color, etc. per una
banda, i per l’altra una taca abstracta i informal, però que té alguna relació amb la
poma, com el color o la textura, tenim, des del punt de vista del pintor colorista, els
dos extrems d’una sèrie: el primer, la representació al més exacta possible de la
poma de què partim; l’altra, la taca abstracta. Entre aquests dos extrems hi hauria
tota una sèrie de possibles imatges que tindrien sempre per referent la poma
inicial, però que anirien passant per uns graus de representació diferents. En
aquesta sèrie, forçosament hi hauria un punt intermedi en el qual s’equilibrarien
les qualitats de reproducció i d’abstracció, en el qual ens trobaríem amb
l’ambigüitat de si es tracta d’una poma o d’una taca. Un punt en el qual hi hauria
una fluctuació de la representació a l’abstracció, de l’abstracció a la representació.
És sobre aquesta línia divisòria que voldria que la meva pintura es mogués.
Conservar l’equilibri sobre aquest fil és difícil i per això es pot o bé caure del cantó
de la representació o bé del de la pura abstracció. Però no importa. El que compta,
en últim terme, és l’obra resultant, la seva coherència interna i la seva condició de
projecció —d’objectivació— d’una interioritat.
En últim terme, i en primer, l’obra, a qui representa (el que representa) és
a l’autor i serà tant més interessant com més plenament i profundament el
representi.
Aquest és, ha de ser, el resultat final. Ara, el camí per arribar-hi pot passar
(com en el meu cas present) per aquesta línia divisòria entre representació i norepresentació que deia abans.

ALBERT RÀFOLS-CASAMADA (Barcelona, 1923 – 2009) va ser, a més d’un
pintor destacat, poeta i assagista. Va dedicar molts anys a la pedagogia de l’art en
diverses escoles. Entre 1950 i 1954 va viure a París. Tot i que en els seus inicis
conreava la pintura figurativa, Ràfols-Casamada es va dedicar, sobretot, a la
pintura abstracta.

L’astrònom i el geògraf
VALERIANO BOZAL

T

an sols hi ha dues obres de Vermeer protagonitzades exclusivament per
homes: L’astrònom (1668) i El geògraf (1668-1669). Són dues pintures molt
semblants, en què Vermeer representa les figures en un estudi o gabinet de
treball configurat de la mateixa manera: a l’esquerra hi veiem una finestra lateral
que permet l’entrada de la llum i escampades per l’habitació, les diverses eines
pròpies de l’activitat —que, sigui quina sigui, no queda gens clara— d’aquests
homes. Se sap que al segle XVII els filòsofs acostumaven a ser representats amb una
esfera armil·lar, llibres i diversos instruments d’amidar: el Demòcrit (1624-1628,
Rouen, Musée des Beaux-Arts) de Velázquez, per exemple, és un personatge que
ens mira mentre assenyala una esfera d’aquesta mena, que és damunt una taula en
què hi ha llibres. L’astrònom de Vermeer també assenyala una esfera celeste, però
amb un gest que sembla que compari o verifiqui alguna cosa que apareix al llibre
que hi ha damunt la taula. Aquest globus, que ha estat identificat com el de Jodocus
Hondius, també apareix a El geògraf —en aquest cas com a globus terrestre—,
damunt de l’armari que hi ha al fons. El geògraf és a punt d’amidar el que
segurament són uns plànols. Ara bé, cal tornar a indicar que en el barroc
l’amidament i els instruments d’amidar apareixen sovint en mans de filòsofs:
Arquimedes (1630, Madrid, Museu del Prado) i Savi grec (1630, Tucson, Museu
d’Art de la universitat d’Arizona), de Ribera, en són dos exemples.

Hi ha, tanmateix, una diferència fonamental entre totes aquestes pintures i
les de Vermeer: els personatges del mestre de Delft sembla que fan una feina
concreta, en el marc de la quotidianitat, de manera que no es presenten com a
figures al·legòriques tradicionals. A més, el sentit exacte d’aquelles representacions
es fixava per mitjà de l’expressió de la cara —alegria o tristesa—, tret que no trobem
en els quadres de Vermeer. L’astrònom mira amb atenció l’esfera celeste, sense que
se’n pugui deduir cap mena d’expressió concreta. Una cosa semblant passa a El

geògraf: mira cap endavant, vers un punt en què no hi ha res d’especial; potser
reflexiona sobre l’amidament?
Els altres motius iconogràfics no afegeixen gaire més informació. Tots són
habituals en els gabinets propis d’aquestes activitats: mapes enrotllats i emmarcats,
llibres... El quadre que hi ha a la paret de L’astrònom, un Moisès salvat de les
aigües, ha generat diverses interpretacions. Algun autor suggereix que la presència
de Moisès posa en guàrdia contra el culte dels astres, però no sembla gaire clar que
un Moisès salvat de les aigües sigui una expressió nítida d’aquesta tradició.
També hi ha qui ha suggerit una correlació en clau al·legòrica entre
ambdues obres. Wheelock Jr. i Broos plantegen la qüestió en aquestes termes:
«En aquestes obres, Vermeer expressa l’excitació de la investigació i dels
descobriments científics. No obstant això, és probable que la relació entre totes
dues obres vagi més enllà d’una simple exposició de disciplines connexes. L’estudi
del cel i de la terra representen dos dominis del coneixement humà amb
implicacions teològiques molt diferents: el primer simbolitza el domini d’allò
espiritual; el segon, el plànol diví per a la vida humana. És possible, per tant, que
els mapes i els instruments cartogràfics dels quadres posseeixin una significació
al·legòrica que s’afegeixi al seu sentit científic. Mentre que l’astrònom, que allarga
la mà vers el globus celeste, cerca al·legòricament un ajut espiritual, el geògraf mira
la llum que té al davant, amb el compàs a la mà, segur de disposar dels instruments
que li permetran definir el curs de la seva vida.»1
No hi ha cap dubte que aquesta interpretació és interessant, tot i que potser
es basa més en consideracions generals al voltant del significat durant el barroc de
l’astronomia i de la geografia que en les imatges creades per Vermeer. La relació de
l’artista amb Huygens i el seu cercle suggeririen una interpretació més empírica i
menys al·legòrica, més en la línia de S. Alpers, per exemple, però de moment potser
no és possible arribar a una conclusió que sigui del grat de tothom. En les
successives vendes, aquestes obres es van descriure de maneres molt diferents, de
vegades com a representacions de filòsofs o de savis, a voltes com un geògraf i un
astrònom..., és possible que no hi hagi més remei que acceptar-ne l’ambigüitat.
Aquest potser és el moment adequat per recordar que, tal com va informar
Pieter Teding van Berkhout al seu diari, Constantijn Huygens era a Delft al maig de
1669, cosa que coincideix amb la realització d’aquestes dues obres. És temptador
imaginar Huygens admirant tots dos quadres, identificant-s’hi i concebent les
pintures com a referències a l’activitat científica que ell mateix representava millor
que ningú. És temptador, però no tenim cap dada —tret de les estrictament
circumstancials— que ens permeti acceptar aquesta interpretació.
Un cop exposades aquestes cauteles, no em sembla sobrer assenyalar que
en el retrat que Thomas de Keyser va fer de Constantin Huygens i el seu secretari
(1627, Londres, The National Gallery) hi apareixen un compàs, dos globus —un de
Wheelock Jr., A. K. «Gerard Houckgeest and Emanuel de Witte: Architectural Painting in
Delft around 1650», Simiolus 8, 1975-1976 (p. 167-185).
1

terrestre i l’altre de celeste?— i un plànol, així com un instrument musical, el llaüt, i
uns mobles. L’ambient general recorda les dues pintures de Vermeer. L’artista
devia conèixer, si és que no compartia, els interessos de Huygens, la seva admiració
per la càmera obscura, pel microscopi i la seva valoració de l’observació, la seva
identificació de la vista i de la pintura, una forma de veure, que conciliava sense
problemes a causa de la seva estimació per Rubens i, en general, per la manera
italiana de pintar.

VALERIANO BOZAL (Madrid, 1940) és catedràtic d’història de l’art de la
universitat Complutense de Madrid. Ha publicat nombrosos estudis sobre teoria i
història de l’art, entre els quals destaquen Los primeros diez años, 1900-1910, los
orígenes del arte contemporáneo (1991), Goya y el gusto moderno (1994), i
Pinturas negras de Goya (1997).

Musée des Beaux Arts
W. H. AUDEN
Sobre el patiment, mai no es van equivocar
els mestres antics; que bé que van entendre
la seva posició entre els homes; com fa acte de presència
mentre algú menja o obre una finestra o només passeja avorrit;
com, mentre els de més edat esperen amb passió i reverència
el naixement miraculós, sempre hi ha d’haver
criatures que no tenien pas ganes que allò passés i que patinaven
en un estany a la vora del bosc:
ells mai no van oblidar
que fins i tot l’espantós martiri s’ha d’acomplir,
de qualsevol manera, en un racó, en un lloc desendreçat
on els gossos van fent vida de gos i el cavall del botxí
refrega les anques innocents en un arbre.
A l’Ícar de Brueghel, per exemple, com tot s’aparta
pausadament del desastre; el llaurador potser
va sentir el clapoteig, el crit isolat,
però no li va semblar un daltabaix; el sol brillava
com calia sobre les cames blanques que desapareixien a l’aigua
verda; i el vaixell fràgil i car que hauria hagut de veure
una cosa esbalaïdora, un noi caient del cel,
tenia on anar i va salpar tranquil·lament.
Traducció de Marcel Riera

W. H. AUDEN (York, 1907 – Viena, 1973), poeta i assagista anglès. El 1939 es va
traslladar als Estats Units i el 1946 va aconseguir la nacionalitat nord-americana.
Aquest canvi marca un abans i un després en l’obra d’un dels poetes més rellevants
del segle XX. La seva producció assagística, amb llibres dedicats a Shakespeare,
Hofmannsthal, Valéry i Goethe entre d’altres és, també, imprescindible. En català
en podem llegir Un altre temps. Poemes escollits de W. H. Auden (2018), Vint-i-set
poemes (2005) i Digue’m la veritat sobre l’amor (1997).
MARCEL RIERA (Badalona, 1956) és traductor, editor i poeta. A més d’Auden,
ha traduït Joseph Brodsky, Emily Dickinson, Robert Louis Stevenson i Philip
Larkin.

El retrat lliure a Venècia
GALIENNE FRANCASTEL I PIERRE FRANCASTEL

V

enècia entra molt tard en el món de l’art occidental. Com alguns altres
centres d’Itàlia del nord coneix el donant del retaule, però explota poc
aquest recurs perquè es dirigeix directament vers el retrat lliure a partir del
moment que la moda es fa universal. El 1441, Jacopo Bellini, fundador del cèlebre
taller familiar, emprèn aquest art. És justament el mateix any en què competeix
amb Pisanello en un concurs per a la realització d’un retrat de Lionello d’Este, duc
de Ferrara. El venecià guanya el veronès, però malauradament no hem conservat el
retrat del guanyador. No obstant això, la competició ens indica que Venècia havia
adoptat el retrat lliure en aquesta època i gairebé sense cap transició.
El taller dels Bellini, dirigit després de la mort de Jacopo (el 1470) pels seus
fills Gentile i Giovanni, va practicar durant un cert temps la fórmula internacional
del bust sobre fons neutre. Gentile, el germà gran, es va encarregar, sense fer cap
mena de canvis, de tots els retrats oficials i, en particular, dels retrats dels duxs.
Tanmateix, Giovanni es va especialitzar en la petita Madona, que venia a
les confraries i que el va fer famós. A partir de 1470, aquesta Madona de mig cos es
presenta davant un cel de fons. I deu anys més tard, al voltant de l’any 1480 —que
significa un veritable canvi per a tants pintors—, els retrats de Giovanni canvien
també el fons neutre pel del cel de la Madona. Aquesta, per altra banda, ha
esdevingut tan humana que el cel que l’envolta deixa de ser de domini diví. És el cel
que es veu des de la terra, el bell cel de Venècia en moviment, acolorit i travessat
per núvols que, amb la seva única presència, aconsegueixen variar la gamma
d’ambients i de sentiments. Sobre aquest fons natural, Maria mostra un bambino
que ha renunciat a beneir. Podria ser qualsevol jove mare italiana, tan aviat tendra,
com altiva; de vegades rústica, i a voltes seductora.
A aquesta galeria de dones joves anònimes hi correspon una altra d’homes
joves —cal recordar que els retrats de Giovanni són exclusivament masculins— que
tenen els cabells llargs i rossos, i porten un barret. A tots ells se’ls anomena retrats,
encara que no se’n coneguin els models.
És fàcil de sentir-se temptat de reunir en un mateix sentiment aquests
madones i aquests efebs, partint de la idea que el pintor els abasta amb la mateixa
mirada, com si volgués aïllar de la humanitat patidora —a la que consagra gran part
de la seva obra— un grup humà privilegiat, dotat d’un element de poesia. Aquestes
verges i aquests joves tenen tots la mateixa mirada interrogadora perduda en el

somni. L’artista sap que la felicitat de la maternitat i l’esclat de la joventut són tan
fugitius com els núvols que passen per damunt dels seus escollits.

GALIENNE FRANCASTEL, de soltera Halina Jakubson, va ser alumna de Pierre
Francastel a l’Institut francès de Varsòvia i s’hi va casar. Van escriure algunes obres
conuntament.
PIERRE FRANCASTEL (París, 1900-1970), historiador i crític d’art. Va treballar
a l’Institut francès de Varsòvia. Durant la Segona Guerra Mundial va participar en
la Resistència. És un dels fundadors de la sociologia de l’art.

Dürer
THOMAS MANN

N

o puc pensar en Dürer sense associar-hi un altre nom que em resulta més
proper: el nom pur i sagrat de Nietzsche, on es conjuguen la història i el
futur de tal manera que invocar-lo equival, alhora, al record més profund i
a l’esperança suprema. Primerament, per la intercessió de Nietzsche he viscut,
pressentit i contemplat el món de Dürer, dient-me que la joventut —per naturalesa
poc inclinada a la història— pren, sobretot, consciència del que és antic per mitjà
del que és modern; no ho ensenya, però ho fa aflorar en transparència. Que potser
apareix el nom del nuremburguès en l’obra de Nietzsche? Fins on jo sé, no. Ara,
quan el filòsof parla, per exemple, de Schopenhauer i de la seva autoritat, que,
segons ell, en primer lloc havia atorgat a l’art femení de Wagner el valor de crear-se
un ideal artístic; quan diu: «què significa l’homenatge fet a la idea d’ascesi per un
filòsof autèntic, un esperit veritablement alliberat amb els seus únics recursos, com
Schopenhauer, un home i un senyor de mirada de bronze, que té el valor de ser ell
mateix i de saber romandre dret sol i que no espera ni caps de fila ni directrius
vingudes de dalt?», en què pensa o què entén per aquesta descripció singularment
precisa i detallada d’una moral immediata i d’una virilitat superior? Ens
equivocaríem si situéssim al marge d’aquest passatge els versets elogiosos de
Goethe, que en contra d’una hostilitat ocasional de clàssic contra «la trista forma i
imaginació desenfrenada», defineix l’art de Dürer en la seva essència, amb aquestes
paraules:
«La seva vida decidida i virilitat,
La seva força interior i constància...»
Dürer, Goethe, Schopenhauer, Nietzsche, Wagner: en un passatge amb
dues notes marginals tot hi és de sobte reunit, tota la complexitat del destí i de la
conjuntura estel·lar; un món, el món alemany amb l’ambiciosa teatralitat del seu jo,
la dissociació intel·lectual, encisadora al final. I, tanmateix: no. Perquè al costat del
gran il·lusionista evocador, hi ha el vident, el triomfador; el propi mite al costat del
director del mite, ell, l’heroi i la víctima, l’anunciador d’una humanitat nova,
superior.
La meva joventut, si se’m permet dir-ho, no em va impedir reconèixer en
Nietzsche el moralista, en una època en què la seva influència sobre la moda i el
carrer equivalia a un abús pueril del nom del Superhome; però les primícies i els
orígens de la tragèdia moral de la seva vida, aquest espectacle immortal ofert a
Europa, de triomf sobre si mateix, de disciplina sobre si mateix, de crucifixió de si
mateix, amb l’holocaust de la seva mort espiritual com a desenllaç punyent per al
cor i l’esperit, ¿on es trobarà, doncs, sinó en el protestantisme del fill del pastor de

Naumburg, en aquesta esfera nord-alemanya, burgesa (düreniana), moralista, on
s’insereix l’obra gravada titulada El cavaller, la mort i el dimoni i que, mitjançant
tots els seus viatges ha romàs com a l’esfera original en la seva ànima?
«De Wagner m’agrada —escriu a Rhode l’octubre de 1868— el que
m’agrada de Schopenhauer: l’atmosfera moral, el perfum faustià, la Creu, la mort i
la fossa.» Era aproximadament l’època en què a Basilea va sentir la Passió segons
Sant Mateu tres vegades en una setmana, la Setmana Santa... Aquest és un altre
element de la cultura alemanya, característica de Dürer, estretament lligada a
aquesta «virilitat i a aquesta constància» i aquesta cavallerositat situada entre la
mort i el dimoni: la passió, la simpatia pel patiment, la melancolia faustiana;
potser també sota una forma idíl·lica, la pau propícia al fervor laboriós d’una cel·la
d’erudit on el sol que entra per la finestra escalfa amb les seves taques el cap de
mort, i on el rellotge de sorra i els lleons estirats confereixen a l’humil reducte un
cop d’ull sobre la grandesa i l’eternitat...
Aleshores, què? De quina altra cosa es compon el món, i quina part d’amor,
de reminiscència, d’exemple, de cànon, heretat per mitjà de la línia de mestres i
determinant pel destí i el caràcter, ha estat transmesa i s’ha incorporat a la nostra
essència col·lectiva? Aquest és el grafisme alemany: perquè l’amor de l’artista
alemany, ja exercit en el domini plàstic o verbal, no es dirigeix al color, sinó al
dibuix. I a més a més al nombre d’elements magnífics i púdics; molt valor i trets
gairebé vergonyosos que, tant els uns com els altres, són sentits per nosaltres. Que
no és d’allà d’on deriva la pròpia mestria, el bé espiritual nacional noble entre tots,
el més alabat, el més reverenciat i fins i tot el més unificador? Perquè, quina
jerarquia, quin poder, quin honor o quin centelleig sobrepassarà, per al sentiment
alemany, la forma de vida senzilla i la majestat íntima del mestre? I cap a quina
simpatia convergiran les tendències amb més facilitat que cap a la imatge de la
honradesa, la fidelitat al treball, la sinceritat, la maduresa de l’art i de la vida, les
directrius morals i espirituals integrades en la idea de mestre? En aquesta noció la
respectabilitat s’alia amb aquest tret de serenor que Goethe atribueix a tot art.
L’assiduïtat es converteix aquí en profunditat i grandesa de precisió. La paciència i
l’heroisme, la dignitat i la problemàtica, la preocupació per la tradició i la presència
del que és insospitat, tot això es reuneix i no forma altra cosa que un tot. Ai! quants
components entren encara en joc sota la forma d’insuficiència hereditària,
primitiva, nacional i profundament innata, de malaptesa esquivada, en aquest món
de l’art alemany, alhora confús i precís, somiador, puerilment antiquat, bufó i
demoníac, malalt d’infinit, aquest món púdic i tanmateix sincer com el que s’hi
presenta: pedanteria, esforç meditatiu, tortura de si mateix, temor calculador,
associats un cop més i confosos en una unitat, amb aquest absolutisme, aquesta
exigència tossuda, aquesta necessitat de grandesa que engendra el valor: aquesta
preocupació per negar qualsevol indulgència, aquesta recerca de la suprema

dificultat, aquest desig de destruir una obra i fer-la inútil al món abans d’assolir, a
cada pas, l’esglaó més alt.
Pensar en Dürer significa estimar, somriure i recordar-lo. És prendre
consciència de l’element més profund i suprapersonal que es troba fora i sota dels
límits carnals del nostre jo, però que, tanmateix, el determina i nodreix. És la
història com a mite, la història que és sempre carn i presència. Perquè nosaltres
som molt menys individus del que esperem o temem ser-ho.

THOMAS MANN (Lübeck, 1875 – Zuric, 1955) és un dels escriptors més
importants del segle XX. El 1929 va rebre el Premi Nobel i quatre anys més tard es
va exiliar als Estats Units. Les seves novel·les formen part del llegat artístic de la
història de la literatura. En català en podem llegir Els Buddenbrook (2018), La
mort a Venècia (2013), La muntanya màgica (2007), Confessions de Fèlix Krull,
lladre i farsant (2003), i El Doctor Faustus (1992).

Els dibuixos de Watteau
JOHN BERGER

L

a delicadesa en l’art no és necessàriament el contrari de la força. Una
aquarel·la sobre seda pot tenir un efecte més potent en l’espectador que una
figura de bronze de tres metres. La majoria dels dibuixos de Watteau són
tan delicats, tan vacil·lants, que gairebé semblen fets d’amagat; com si estigués
dibuixant una papallona que s’ha posat sobre una fulla davant seu i tingués por que
el moviment o el soroll del guix sobre el paper la pogués espantar. I al mateix temps
són dibuixos que revelen un enorme poder d’observació i de sentiment.
Aquest contrast ens dona una pista del caràcter de Watteau i del tema
subjacent en el seu art. Tot i que majoritàriament pintava pallassos, arlequins,
festes i el que ara anomenaríem balls de disfresses, el seu tema era tràgic; parlava
de la mortalitat. Patia tuberculosi i segurament pressentia la seva mort prematura,
a l’edat de trenta-set anys. Segurament també pressentia que el món de l’elegància
aristocràtica que li encarregaven que pintés també estava condemnat. Els cortesans
es reuneixen per a L’embarcament cap a Cythera (un dels seus quadros més
famosos), però la commoció de l’esdeveniment és deguda a la insinuació que quan
hi arribin no es trobaran el lloc llegendari que s’esperen, sinó que cauran les
guillotines. (Alguns crítics insinuen que els cortesans tornen de Cythera; però, sigui
com sigui, hi ha un contrast patètic entre la llegenda i la realitat.) No vull dir que
Watteau preveiés realment la Revolució Francesa ni que pintés profecies. Si ho
hagués fet, segurament les seves obres serien avui menys importants del que són,
perquè ara les profecies ja haurien caducat. El tema del seu art era simplement el
canvi, la fugacitat, la brevetat de cada moment —que se li posava al davant com la
papallona.
Un tema com aquest el podria haver dut al sentimentalisme i a una lleugera
nostàlgia. Però va ser en aquest punt on l’observació implacable de la realitat el va
convertir en un gran artista. Dic implacable perquè l’observació d’un artista no és
només qüestió de fer servir els ulls; és el resultat de la seva honestedat, de la seva
lluita personal per entendre el que veu.
Vegem el seu autoretrat. És una cara lleugerament femenina: uns ulls
dolços, com els ulls d’una dona pintada per Rubens, els llavis molsuts, per al plaer,
l’orella fina i afinada per escoltar cançons romàntiques o l’eco romàntic del mar en
el cargol, que és el tema d’un altre dels seus dibuixos. Però ara també, mirem més
enllà, perquè sota la pell delicada i la sensació de frivolitat, hi ha la calavera. Està
tot just insinuada, com un murmuri, per l’accent fosc de sota el pòmul dret, les
ombres al voltant dels ulls, el dibuix de l’orella que emfatitza la templa de davant.
Però aquest murmuri, com un murmuri en un escenari, encara ens sorprèn més,

perquè no és un crit. «Però —es pot objectar— qualsevol dibuix d’un cap revela una
calavera perquè la forma de qualsevol cap depèn d’una calavera.» Per descomptat,
però hi ha, tanmateix, una gran diferència entre una calavera com a estructura i
una calavera com a presència. De la mateixa manera que els ulls poden mirar a
través d’una màscara, disminuint l’efecte de la disfressa, en aquest dibuix sembla
que l’os miri a través de la carn, tan fina, en alguns punt, com la seda.
En un dibuix d’una dona que porta el cap cobert amb un vel, Watteau fa la
mateixa observació, però amb mitjans contraris. Aquí, en comptes de contrastar la
carn amb l’os que hi ha sota, la contrasta amb la roba que hi ha sobre. Que fàcil que
és imaginar-se aquest vel conservat en un museu... i la que el portava, morta! El
contrast entre la cara i la roba és com el contrast entre els núvols del cel amb el
penya-segat i les cases de sota, en un paisatge dibuixat. La línia de la boca de la
dona és tan fugaç com la silueta d’un ocell en ple vol.
En una pàgina d’un quadern d’esbossos amb dos dibuixos d’un cap de nen,
també hi ha un estudi meravellós d’unes mans fent un llaç. I aquí l’anàlisi fracassa.
És impossible d’explicar per què aquet nus poc tibat es pot transformar tan
fàcilment en el símbol del nus poc tibat de la vida humana; però aquesta
transformació no és pas rebuscada i, de fet, coincideix amb l’estat d’ànim de tota la
pàgina.
No vull insinuar que Watteau sempre estigués conscientment preocupat
per la mortalitat, que la mort el preocupés fins a un punt morbós. Res d’això. Per
als seus mecenes contemporanis aquest aspecte de la seva obra segurament els
resultava invisible.
No va arriba a tenir mai molt d’èxit, però l’apreciaven per la tècnica —molt
rigorosa, per exemple, en el seu retrat d’un diplomàtic persa—, per l’elegància, i pel
que aleshores podia semblar una llangor romàntica. I avui també podem considerar
altres aspectes de la seva obra: per exemple, la seva tècnica magistral per al dibuix.
Normalment dibuixava amb carbonet i sanguina. La blanor d’aquests
mitjans li permetia aconseguir la sensació de moviment suau, ondulant, típica del
seu dibuix. Va descriure com no ho ha fet cap altre artista la manera com la seda
cau i la manera com cau la llum sobre la seda que cau. Les seves barques solquen
les ones del mar i la llum rebota als bucs amb el mateix ritme ondulant, Els seus
estudis d’animals són plens de la fluïdesa del moviment animal. Tot té un
moviment com de marea, lent o cautelós: el pèl dels gats, els cabells dels nens, les
circumvolucions del cargol de mar, la cascada del vel, el remolí de les tres cares
grotesques, el meandre suau del riu o el nu que flueix cap a terra, els plecs en forma
de delta a la túnica persa.

Tot flueix, però en aquest flux Watteau hi ha posat els seus accents, les
seves marques de certesa, impermeables a tots els corrents. Aquestes marques fan
que una galta es giri, que un polze s’articuli amb el canell, que un pit es
comprimeixi contra un braç, que un ull encaixi en la eva conca, que un portal tingui
profunditat o que un vel encercli un cap. Travessen tots els dibuixos, com estrips en
la seda, per revelar l’anatomia de sota la brillantor.
El vel sobreviurà la dona que cobreix. La línia de la seva boca és tan evasiva
com un ocell. Però el negre de cada banda del coll li fa el cap sòlid, precís, giradís,
enèrgic i, per tant, viu. Són les línies fosques, accentuades, les que donen vida a la
figura o a la forma, aturant momentàniament la fluïdesa del dibuix com un tot.
En un altre nivell, la consciència humana també és aquesta aturada
momentània contra el ritme natural de la vida i la mort. I, de la mateixa manera, la
consciència de mortalitat de Watteau, lluny de ser morbosa, ens augmenta la
consciència de la vida.
*«Els dibuixos de Watteau» es va publicar per primera vegada a Selected Articles
and Essays: The Look of Things, Penguin, 1972.
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Els meus pensaments extravagants
sobre el dibuix
DENIS DIDEROT

L

a natura no fa res que sigui incorrecte. Tota forma, bella o lletja, té la seva
causa; i, de tots els éssers que existeixen, no n’hi ha cap que no sigui com ha de

ser.

Vegeu aquesta dona que ha perdut els ulls en la seva joventut. El
creixement successiu de l’òrbita no has distès més les seves parpelles; s’han
replegat en la cavitat que ha obert l’absència de l’òrgan; s’han encongit. Les de dalt
han tibat les celles; les de baix han realçat lleugerament les galtes, el llavi superior
s’ha ressentit d’aquest moviment, i s’ha aixecat; l’alteració ha afectat totes les parts
de la cara, segons que aquestes fossin més allunyades o més veïnes del lloc
principal de l’accident. Però creieu que la deformitat s’ha tancat dins l’oval? Creieu
que el coll n’ha estat del tot preservat? I les espatlles i el pit? Sí, per als vostres ulls i
els meus. Però apel·leu a la natura; presenteu-li aquest coll, aquestes espatlles,
aquest pit, i la natura dirà: «Això és el coll, són les espatlles, és el pit d’una dona
que ha perdut els ulls en la seva joventut».
Gireu les vostres mirades cap aquest home, de qui l’esquena i el pit han
pres una forma convexa. Mentre que els cartílags anteriors del coll s’allargaven, les
vèrtebres posteriors s’enfonsaven; el cap s’ha tombat, les mans s’han redreçat per
l’articulació del puny, els colzes han tirat enrere; tots els membres han cercat el
centre de gravetat comú, que convenia millor a aquest sistema heteròclit; la cara ha
pres un aire de constrenyiment i de pena. Tapeu aquesta figura; no n’ensenyeu sinó
els peus a la natura; i la natura dirà, sense dubtar: «Aquests peus són els d’un
geperut».
Si les causes i els efectes ens fossin evidents, no tindríem res de millor a fer
que representar els éssers tal com són. Com més perfecta i anàloga a les causes fos
la imitació, més satisfets en restaríem.
Malgrat la ignorància dels efectes i de les causes, i les regles de convenció
que n’han estat les conseqüències, em costa de dubtar que un artista que gosés
negligir aquestes regles, per subjectar-se a una imitació rigorosa de la natura, no
fos sovint justificat dels seus peus massa grossos, de les seves cames curtes, dels
seus genolls inflats, dels seus caps feixucs i pesants, per aquest tacte fi que tenim

per l’observació contínua dels fenòmens, i que ens faria sentir un lligam secret, un
encadenament necessari entre aquestes deformitats.
Un nas tort, al natural, no ofèn gens, perquè tot es compensa; ens veiem
conduïts a aquesta deformitat per petites alteracions adjacents que la produeixen i
la salven. Torceu el nas a l’Antínous, tot deixant la resta com està, i aquest nas
estarà malament. Per què? És que l’Antínous no tindrà el nas tort, sinó trencat.
Diem d’un home que passa pel carrer que està mal fet. Sí, segons les
nostres pobres regles; però, segons la natura, és una altra cosa. Diem d’una estàtua
que té les proporcions més belles. Sí, segons les nostres pobres regles; però, i
segons la natura?
Que em sigui permès de transportar el vel del meu geperut damunt la
Venus de Mèdici, i de no deixar-ne veure més que l’extrem del seu peu. Si, damunt
l’extrem d’aquest peu, la natura, evocada de dret, s’encarregava d’acabar la figura,
us sorprendríeu potser de no veure néixer sota els seus llapis sinó algun monstre
repugnant i contrafet. Però a mi, si em sorprenia alguna cosa, seria que
s’esdevingués altrament.
Una figura humana és un sistema massa compost perquè els resultats d’una
inconseqüència insensible en el seu principi no llancessin la producció més perfecta
de l’art a mil llegües de l’obra de la natura.
Si estigués iniciat en els misteris de l’art, sabria potser fins on l’artista ha de
subjectar-se a les proporcions rebudes, i us ho diria. Però el que sé és que no
s’aguanten contra el despotisme de la natura, i que l’edat i la condició en
comporten el sacrifici de cent maneres diverses. No he sentit mai acusar una figura
d’estar mal dibuixada quan mostrava bé la seva organització exterior, l’edat i l’hàbit
o la facilitat d’acomplir les seves funcions quotidianes. Són aquestes funcions les
que determinen tant la grandària sencera de la figura com la veritable proporció de
cada membre i llur conjunt: d’aquí és d’on veig sortir l’infant, l’home adult i el vell,
l’home salvatge i l’home civilitzat, el magistrat, el militar, i el bastaix. Si hi havia
una figura difícil de trobar seria la d’un home de vint-i-cinc anys, que hagués
nascut de sobte del fang de la terra i que no hagués fet res encara; però aquest
home és una quimera.
La infantesa és gairebé una caricatura; dic el mateix de la vellesa. L’infant
és una massa informe i fluida, que tracta de desenvolupar-se; el vell, una altra
massa informe i seca, que s’encongeix sobre ella mateixa i tendeix a reduir-se a res.
Només en l’interval entre aquestes dues edats, des del començament de la perfecta
adolescència fins a la sortida de la virilitat, l’artista se subjecta a la puresa, a la
precisió rigorosa del tret, i el poco più o poco meno, el tret endins o enfora, fa
defecte o bellesa.

Em direu que siguin quines siguin l’edat i les funcions, en alterar les
formes, no s’anorreen pas els òrgans. D’acord... Cal, doncs, conèixer-les... Hi
convinc. Heus aquí el motiu pel qual cal estudiar els écorché.
L’estudi d’un écorché té, sens dubte, els seus avantatges; però, ¿no és de
témer que aquest écorché resti perpètuament en la imaginació; que l’artista no
esdevingui entestat en la vanitat de mostrar-se savi; que el seu ull corromput no
pugui ja aturar-se a la superfície; que, a despit de la pell i dels greixos entrevegi
sempre el múscul, el seu origen, la seva fixació i la seva inserció; que no ho
pronunciï tot massa fortament; que no sigui dur i sec; i que jo no retrobi aquest
maleït écorché fins i tot en les figures de dones? Ja que no tinc sinó l’exterior a
ensenyar, m’agradaria igualment que se m’acostumés a veure’l bé, i que se’m
dispensés d’un coneixement pèrfid, que em cal oblidar.
Només estudiem els écorché, diuen, per aprendre a mirar la natura; però
l’experiència ens mostra que, després d’aquest estudi, costa molt de no veure-la de
cap altra manera.
Ningú més que vos, amic meu, no llegirà aquests papers; així, puc escriurehi tot el que em plau. I aquests set anys passats a l’acadèmia dibuixant segons el
model, ¿els creieu ben aprofitats? I voleu saber què en penso? Doncs que és allí, i
durant aquests set anys penosos i cruels, on adquirim l’amanerament en el dibuix.
Totes aquestes posicions acadèmiques constretes, preparades, arranjades; totes
aquestes accions fredament i maldestrament expressades per un pobre diable, i
sempre pel mateix pobre diable, pagat per a venir tres cops per setmana a
despullar-se i a deixar-se moure com un titella per un professor, què tenen en comú
amb les posicions i les accions de la natura? Què tenen en comú l’home que treu
aigua del pou del vostre pati i aquell qui, no tenint el mateix pes a alçar, simula
maldestrament aquesta acció, amb els dos braços enlairats, damunt la tarima de
l’escola? Què té en comú el qui fingeix de morir-se allà, amb aquell qui expira al seu
llit, o que apallissen pel carrer? Què té en comú aquest lluitador d’escola amb el de
la meva cantonada? Aquest home que implora, que prega, que dorm, que
reflexiona, que es desmaia a discreció, què té en comú amb el pagès estès de fatiga
damunt la terra, amb el filòsof que medita a la vora del foc, amb l’home ofegat que
es desmaia entre la gentada? No res, amic meu, no res.
M’agradaria igualment que, en sortir d’allí, per completar l’absurditat,
enviessin els alumnes a aprendre gràcia a can Vestris o a can Gardel,1 o amb
qualsevol altre mestre de dansa. Tanmateix oblidem la veritat de la natura; la
imaginació s’omple d’accions, de posicions i de figures falses, preparades, ridícules
i fredes. Hi estan emmagatzemades; i en sortiran per adherir-se a la tela. Cada
vegada que l’artista agafarà els llapis o el pinzell, aquests fantasmes malcarats es
1

Mestres de dansa de l’època. (N. del t.)

despertaran, se li presentaran; no podrà distreure-se’n; i serà un prodigi si
aconsegueix exorcitzar-los per foragitar-los del seu cap. He conegut un jove ple de
gust, que, abans de posar el menor tret en la tela, s’agenollava i deia: «Déu meu,
deslliureu-me del model». Si és tan rar avui de veure un quadre compost d’un cert
nombre de figures sense retrobar-hi, aquí i allà, algunes d’aquestes figures,
posicions, accions, actituds acadèmiques, que desplauen mortalment un home de
gust, i que no poden impressionar sinó aquells a qui la veritat és aliena, acuseu-ne
l’etern estiu del model de l’escola.
No és pas a l’escola on aprenem la conspiració general dels moviments;
conspiració que se sent, que es veu, que s’estén i serpenteja del cap als peus. Si una
dona deixa caure el cap endavant, tots els seus membres obeeixen aquest pes; si la
redreça i la manté dreta, hi ha la mateixa obediència de la resta de la màquina.
Sí, veritablement, és un art, i un de gran, això d’adreçar la posa del model;
cal veure com n’està de cofoi, el senyor professor. I no tingueu pas por que se li
acudeixi de dir al pobre diable a sou: «Amic meu, posa tu mateix, fes el que
vulguis». S’estima més de donar-li alguna actitud singular que no pas de deixar-li’n
prendre una de simple i natural: cal tanmateix passar-hi, per aquí.
Cent vegades he intentat de dir als joves alumnes que trobava pel camí del
Louvre, amb el cartipàs sota el braç: «Amics meus, quant fa que dibuixeu allà? Dos
anys. Doncs bé, és més que no cal. Deixeu-me aquest botiga d’amanerament.
Aneu-vos-en als Cartoixos i hi veureu la veritable actitud de la pietat i de la
compunció. Avui és vigília de festa grossa: aneu a la parròquia, rodeu entorn dels
confessionaris, i hi veureu la veritable actitud del recolliment i del penediment.
Demà, aneu a un ball de barriada i veureu la veritable acció de l’home enfurismat.
Cerqueu les escenes públiques; sigueu observadors als carrers, als jardins, als
mercats, a les cases, i hi prendreu idees justes del veritable moviment en les accions
de la vida. Mireu, contempleu aquests dos companys vostres que es barallen; vegeu
com la baralla mateixa els disposa, a la insabuda, la posició dels membres.
Examineu-los bé, i us faran pena la lliçó del vostre insípid professor i la imitació del
vostre insípid model. Com us planyo, amics meus, si cal que un dia poseu, en lloc
de totes les falsedats apreses, la senzillesa i la veritat de Le Sueur! I bé caldrà, si
voleu ésser quelcom.
»Una cosa és una actitud; una altra, una acció. Les actituds són falses i
petites; les accions són belles i veritables.
»El contrast mal entès és una de les causes més funestes de l’amanerament.
No hi ha més veritable contrast que el que neix del fons de l’acció, o de la diversitat,
sigui dels òrgans, sigui de l’interès. Vegeu Rafael, Le Sueur; de vegades col·loquen
tres, quatre, cinc figures dretes, les unes al costat de les altres, i l’efecte n’és sublim.
A missa o a vespres, als Cartoixos, veiem en dues llargues files paral·leles de

quaranta a cinquanta monjos, els mateixos setials, la mateixa funció, les mateixes
vestidures, i tanmateix no n’hi ha dos, d’aquests monjos, que s’assemblin; no
cerqueu d’altre contrast més enllà del que els distingeix. Heus aquí la veritat: tota
altra cosa és mesquina i falsa».
Si aquests alumnes estaven una mica disposats a aprofitar els meus
consells, els diria encara: «No fa prou temps que no veieu sinó la part de l’objecte
que copieu? Intenteu, amics meus, de suposar transparent tota la figura, i de situar
el vostre ull al centre: des d’allí observareu tot el joc exterior de la màquina; veureu
com certes parts s’estenen, mentre que d’altres s’escurcen; com aquelles s’abaixen,
mentre que aquestes s’inflen; i ocupats perpètuament d’un conjunt i d’un tot,
reeixireu a mostrar, en la part de l’objecte que el vostre dibuix presenta, tota la
correspondència convenient amb la que hom no veu pas; i, sense oferir-me més que
una cara, forçareu tanmateix la meva imaginació a veure també la cara oposada; i
serà aleshores quan exclamaré que sou un dibuixant sorprenent».
Però no n’hi ha prou, d’haver establert bé el conjunt; es tracta d’introduirhi els detalls sense destruir la massa; és l’obra de la inspiració, del geni, del
sentiment, i del sentiment exquisit.
Heus aquí, doncs, com desitjaria que fos portada una escola de dibuix.
Quan l’alumne sap dibuixar fàcilment superfícies i volums, el mantinc durant dos
anys davant el model acadèmic de l’home i de la dona. Després li exposo infants,
adults, homes fets, vells, subjectes de tota edat, de tot sexe, presos en totes les
condicions de la societat, tota mena de natures, en un mot. Els subjectes es
presentaran en munió a la porta de la meva acadèmia, si els pago bé; si soc en un
país d’esclaus, els hi faré venir. En aquests diferents models, el professor tindrà
cura de fer-li remarcar els accidents que les funcions diàries, la manera de viure, la
condició i l’edat han introduït en les formes. El meu alumne no reveurà el model
acadèmic sinó cada quinze dies; i el professor deixarà al model la cura de posar per
ell mateix. Després de la sessió de dibuix, un anatomista hàbil explicarà al meu
alumne l’écorché, i li farà l’aplicació de les seves lliçons sobre el nu animat i vivent;
i no dibuixarà segons l’estàtua anatòmica més que dotze cops l’any, pel cap alt. En
tindrà prou per a sentir que les carns damunt els ossos i les carns que no s’hi
repengen no es dibuixen de la mateixa manera; que aquí el tret és rodó, i allà, com
angulós; i que, si negligeix aquestes finors, el tot tindrà un aire de bufeta inflada, o
d’una bala de cotó.
No hi hauria amanerament, ni en el dibuix ni en el color, si imitem
escrupolosament la natura. L’amanerament ve del mestre, de l’acadèmia, de
l’escola, fins i tot de l’antigalla.

Traducció de Santiago Albertí
DENIS DIDEROT (Langres, 1713 – París, 1784) és el responsable, juntament amb
D’Alembert, de la redacció de L’enciclopèdia, compendi del pensament il·lustrat. Va
ser l’autor d’una obra excepcionalment prolífica. Filòsof i crític, en català en podem
llegir Jacques el fatalista (2010), El nebot de Rameau (2007), Pla d’una
universitat o d’una educació pública en totes les ciències (2005), Carta sobre el
comerç de llibres (2004), Coses de dones i homes (2003) i Escrits filosòfics (1983).
SANTIAGO ALBERTÍ (Barcelona, 1930 – 1997), escriptor, historiador i editor,
va publicar un seguit de diccionaris molt reeditats durant els anys seixanta i setanta
del segle passat.

La Belle Noiseuse
ROGER EBERT

F

a deu anys que el gran pintor Frenhofer no crea res. Va deixar de dedicar-s’hi
mentre pintava la que havia de ser la seva obra mestra i que s’havia de dir La
Belle Noiseuse, és a dir La bella molèstia. La model era la seva dona,
Elizabeth, que havia inspirat el període més important de la seva carrera. «Al
principi em pintava perquè l’estimava —diu la dona a una amiga—. Després em va
pintar perquè m’estimava.» I aleshores ho va deixar de fer, potser perquè li feia por
que enllestir el quadre signifiqués destruir aquest amor. Frenhofer no es fixa en
l’aspecte extern de les seves models, es fixa en l’interior: ossos, tendons, ànima.
Un bon dia, tres visitants arriben a l’enorme castell francès on Frenhofer
encara viu amb Liz. Són un tractant d’art, un artista jove i l’amant del jove,
Marianne. El noi i Marianne fa tres anys que estan junts. La Marianne és distant,
poc parladora i tenaç. Després de sopar tots plegats el primer vespre, hi ha un
moment que Frenhofer la contempla: tota la seva relació està continguda en
aquesta mirada. Ella se’n va, però és conscient d’aquesta mirada, o del sentiment
que hi ha darrere. Ell tornarà a agafar el pinzell.
La Belle Noiseuse de Jacques Rivette és la millor pel·lícula que he vist sobre
la creació física de l’art i sobre el lligam dolorós entre l’artista i la seva musa.
Guanyadora de la Palma d’Or a Cannes el 1991, dura quatre hores, i per tant la seva
vida a les sales va ser limitada. Rivette en va editar una versió de cent vint-i-cinc
minuts titulada Divertimento, però per què hi hauríem de perdre el temps? La
grandesa de La Belle Noiseuse resideix en el temps que dedica a la creació d’art, i a
la creació i destrucció de la passió.
El paper de Frenhofer el fa Michel Piccoli, l’estrella francesa saturnina la
mirada del qual és capaç de perforar els altres actors. Amb un front ample i perfil
esculpit, sembla intel·ligent, però es tracta d’una intel·ligència formidable,
amenaçadora. Mai no fa el paper de víctima. Sempre sap què passa. La Marianne,
la noia que l’inspira, l’interpreta Emmanuelle Béart, que a vint-i-tres anys havia
impressionat el públic a Manon des sources (1986). D’una bellesa enlluernadora,
llavis sensuals i mirada profunda sota unes celles arquejades, al principi sembla
una peça d’una historia típica: l’artista gran intentarà seduir-la. Ah, però ell vol
molt més que això. La vol posseir. I de la tossudesa irritant de la noia en vol
extreure la inspiració del seu renaixement. Per crear necessita algú abrasiu.

La seva dona, Elizabeth (Jane Birkin), és conscient de tot això, i, de fet,
explica a la germana del xicot de Marianne: «No té a veure amb la carn. Ni amb la
nuesa». Diu que no li preocupa gens: «Com en podem dir? Una aventura». El
coneix massa bé. Fins i tot convenç Marianne que accepti la proposta que ell li fa
perquè sigui la seva model. «Però no deixis que et pinti la cara», l’avisa. Aquí
ressona El retrat de Dorian Gray però a la inversa: el quadre robarà la vitalitat de
la model.
El que he descrit fins ara és argument i prou, i en aquesta pel·lícula
l’argument gairebé no ens interessa. El passatge central de la pel·lícula té a veure
amb la creació. En el seu cavernós estudi de pedra —que a la Marianne li recorda la
capella de l’escola— Frenhofer comença a fer esbossos de la noia. Ho veiem per
damunt de l’espatlla d’ell. Rivette fa servir una càmera estàtica i preses llargues.
Normalment no fa talls. Veiem un full en blanc, i el dibuix que hi pren forma.
Veiem el procés físic: primer, l’obsessió de Freenhofer per ordenar els bolígrafs,
pinzells, tintes i pintures. Després, la temptativa de les primeres línies damunt el
full. Cops impacients amb el llapis. Capes de gris de Payne (la meva part preferida)
ens diverses dissolucions. Amb els dits escampa les capes en formes irregulars.
Després, a una escala més gran, treballa amb carbonet. Més tard, amb oli.
«En l’armari del pis de dalt hi ha un vestit», li diu. Ella ho entén, se’l posa,
es despulla davant seu i restarà totalment nua durant la propera hora de pel·lícula.
Sí, primer mirem Emmanuelle Béart com a dona. Després la veiem com a model.
De mica en mica, la comencem a veure com vol Freenhofer: el seu interior,
l’essència, l’ésser. Sense xerrameca. La col·loca en diverses posicions. En mou els
braços i les cames com si fos un putxinel·li. «Antigament —sembla que es digui a si
mateix— lligaven els braços i les cames de les models perquè no es moguessin.»
Ella es queixa de dolors i rampes, vol fumar. Ell li pren la cigarreta dels dits i
l’empeny al lloc.

Mirar molta estona un home que dibuixa sona avorrit, però no ho és. La
intriga creix. Hi ha un combat entre tots dos, una batalla de voluntats. Ella és una
molèstia. L’Elizabeth diu que va passar una temporada al Quebec, on noiseuse vol
dir sonada. Això és el que Frenhofer vol. Ella ho comença a entendre. Accepta el
dolor per demostrar que té la mateixa determinació que ell. Un dia que ell es
desespera, ella li ordena que continuï. L’hi ajudarà.

El quadre està enllestit, però el seu aspecte no ens ha d’obsessionar. N’hi ha
prou de citar com el descriu ella: «Una cosa que era freda i seca: era jo». El que fa
l’artista un cop ha acabat és sorprenent. No, no el destrueix. És la seva obra mestra,
i ho sap. La seva dona també ho sap: entra a l’estudi sense fer soroll i dibuixa una
creu al revers del marc, com en una làpida. Aquella nit des de la finestra tot
d’ombres amb forma de creu cauen damunt el llit de tots dos i damunt el cos d’ell.
Escolteu els sons d’aquesta pel·lícula. Rivette gairebé mai no fa servir
música, tret que es tracti d’una font òbvia, com una ràdio. Fa servir sorolls de
l’habitació en un volum més alt que altres directors: soroll de petjades, portes que
piquen, plats que repiquen. L’esgarrapada del llapis al paper és forta i creix amb la
passió. Quan pinta el rostre de la Liz damunt una tela reutilitzada, el soroll del
pinzell augmenta. Escolteu molt atentament l’escena en què Marianne és de genolls
damunt un banc en una postura de crucifixió. Al principi plora. Després comença a
riure, i ell també. I per sota dels riures podem sentir el llapis esgarrapant, tot i que
just en aquest moment no el fa servir.

Tot i que Truffaut deia que la Nouvelle Vague francesa havia nascut gràcies
a Jacques Rivette (1928), aquest director mai no ha tingut la mateixa fama que la
seva generació: Truffaut, Godard, Chabrol, Varda, Resnais. Diuen que les seves
pel·lícules són massa llargues i difícils. A La Belle Noiseuse no hi ha la més mínima
dificultat i jo no voldria pas que fos més curta, perquè he compartit el combat i el
vincle que s’ha produït en aquell estudi, i el seu resultat devastador.
Pel que fa a les actuacions, de Piccoli no hi ha res a dir tret que comunica
exactament el que Frenhofer necessitat d’ell, i que no li calen gaire paraules per ferho. Emmanuelle Béart té una bellesa etèria, però el que l’ha convertida en una de
les actrius principals de la seva generació és el talent que té. Sense cap mena de
diàleg ni de comportament explícit, ens adonem ràpidament de la incomoditat que
genera, del seu desequilibri, si voleu. La fredor i l’aridesa que veu en el retrat és el
motiu pel qual Frenhofer la desitjava o el motiu pel qual el desesperava? Jane
Birkin, nascuda a Anglaterra, i que se sent a casa tant allà com a França, troba el to
perfecte per interpretar l’Elizabeth, la dona. ¿Pot ser que de vegades desitgi que ell
hagués acabat la seva gran obra al principi, d’una tirada, encara que això hagués
destruït la felicitat de tots dos? Pot ser que desitgi haver estat més abrasiva i menys

estimada? Ella creu en la grandesa del seu marit. Això explica totes les preguntes
sense resposta de la pel·lícula, i n’hi ha de molt importants.

ROGER EBERT (Urbana, 1942 – Chicago, 2013) va ser durant molts anys el crític
de cinema més popular dels Estats Units. El 1975 va guanyar el Premi Pulitzer.
Durant gairebé cinquanta anys va escriure per al Chicago Sun-Times. Va aparèixer
freqüentment a la televisió i va també va fer de guionista.

La sala Rubens al Museu d’Anvers
HUGO CLAUS
De tanta carn sense límit somriu la noia al Museu
com una novícia al sol.
Tanta abundància és inhumana;
l’home, ho ha après a la classe de moral,
és un mamífer, sí, però aquestes dones,
onades sense riba carnosos codonys (fruits nupcials
per excel·lència)? No,
riu la noia. Estreny un número d’Avenue damunt els pits,
dos ous ferrats amb la clara poc cuita.
Els seus teixits són com aquells?
Si mai sucumbís, se li fondrien els ossos
sota una inflor tan obscena i nauseabunda?
Si aquestes piles de greix són deesses,
aleshores la vida és allò que neda en salsa i gelatina
amb mamelles i bardana,
allò que t’escanya quan t’abraça.
La noia riu. Si depèn d’ella, que la castedat triomfi
sobre l’amor,
i sobre la castedat, la mort.
La seva vulva deificata fou concebuda diferent,
amb un altre valor de canvi,
més aviat com un murmuri en una nit primaveral.
Traducció de Ferran Bach

HUGO CLAUS (Bruges, 1929 – Anvers, 2008) va ser un artista controvertit i
polifacètic que va destacar com a poeta, pintor, dramaturg i director de cinema. Ell
i el seu pare van col·laborar amb els nazis quan aquests van ocupar Bèlgica.
Posteriorment Claus ho va reconèixer i va allunyar-se d’unes idees amb què ja no
s’identificava. De fet, durant els anys seixanta es va declarar admirador de la
revolució comunista cubana. La seva obra és un atac constant al catolicisme i el
puritanisme. En català en podem llegir Una dolça destrucció (2003).
FERRAN BACH (Sabadell, 1963) és poeta, traductor i dramaturg. Viu als Països
Baixos des de 1994.

La segona tardor (fragment)
BRUNO SCHULZ

Q

ue algunes observacions sobre el nostre museu provincial que introduirem a
continuació serveixin per comprendre millor el problema... Els seus inicis es
remunten al segle XVIII i estan relacionats amb l’admirable afany
col·leccionista dels pares basilians, que van obsequiar a la ciutat amb aquesta
excrescència parasitària i, per això mateix, van gravar el pressupost municipal amb
una despesa exagerada i del tot improductiva. Després d’haver comprat, a preu de
saldo, la col·lecció a aquest ordre vingut a menys, el tresor de la República es va
arruïnar amb magnanimitat durant molts anys per fer aquest mecenatge més propi
de ser assignat a una residència reial. Però la generació posterior de regidors
municipals, persones amb un tarannà més pràctic i no tan cegues a les necessitats
econòmiques, després d’una llarga tongada de negociacions infructuoses amb els
curadors del patrimoni arxiducal a qui debades intentaven de vendre el museu, el
van tancar i en van liquidar la gerència, atorgant una pensió vitalícia al seu darrer
conservador. En el curs de les negociacions, els perits van declarar sense dubtar
gens ni mica que la vàlua de la col·lecció havia estat sobrevalorada cosa de no dir
pels patriotes locals. Els bons regidors, moguts per un afany lloable, havien adquirit
més d’una falsificació. El museu no comptava amb cap quadre d’un mestre de
primera categoria; en canvi, en tenia a dojo de pintors de segona i de tercera:
escoles provincianes senceres del tot oblidades que no coneixia ningú llevat dels
especialistes, veritables atzucacs de la història de l’art.
I una cosa estranya: els bons monjos tenien vel·leïtats militaristes i la major
part dels quadres representaven escenes bèl·liques. Tenebres de color d’or cremat
creaven taques fosques sobre aquells llenços repodrits de vell, on flotes de galeres i
caravel·les, armades caigudes en l’oblit, es corcaven en badies sense
desembocadura bressant amb les tentines de les seves veles inflades la majestat de
repúbliques que havien desaparegut sense rastre feia molts segles. Sota els
vernissos fumats i enfosquits, amb prou feines s’albiraven els contorns de les
escaramusses a cavall. A través del buit dels camps de batalla calcinats, sota un cel
obscur i tràgic, enmig d’un silenci amenaçador, avançaven remolins de cavalcades
delimitats a banda i banda pels brolladors i floriments del foc d’artilleria.
Als quadres de l’escola napolitana, hi envelleix sense fi una tarda bruna i
fumada, vista com a través d’una ampolla de vidre fosc. Un sol entenebrit fa com si
es marcís a ulls veients en aquells paisatges perduts en vigílies d’una catàstrofe
còsmica. I per això són tan fútils els somriures i els gestos de les peixateres
daurades que, amb una gràcia amanerada, venen enfilalls de peixos als comediants
d’una faràndula. Ja fa temps que tot aquell món està sentenciat i sebollit. Això

explica la dolçor infinita del darrer gest que, tot sol, encara dura, estrany a ell
mateix i esgarriat, tothora repetit de nou, inalterable per sempre.
Més enllà, al fons d’aquell país habitat per un poble frívol de burletes,
arlequins i ocellaires amb gàbies, en aquell país sense aplom ni realitat, turques
jovenetes pasten amb les seves mans grassones les coques de mel apilades damunt
d’una planxa de fusta. Dos mossos cofats amb barrets napolitans carreguen coloms
renouers dins d’un cove penjant de la punta d’un llarg semaler que es vincla
suaument sota el seu pes alat i parrupador. Encara més al fons, a la mateixa vora
del vespre, a l’últim bocí de terra, allà on un ramell d’acant pansit s’agita al límit
d’un no-res daurat i tèrbol, s’hi juga una partida de cartes, la darrera aposta
humana abans de la gran nit que s’apropa.
Tota aquella cambra dels mals endreços de la beutat ha estat sotmesa a una
alambinament dolorós sota la pressió d’any i panys de tedi.

Traducció d’Anna Rubió i Jerzy Sławomirski

BRUNO SCHULZ (Drohobycz, 1892 – 1942) és, juntament amb Witckiewicz i
Gombrowicz, un dels tres autors polonesos més rellevants de la primera meitat del
segle XX. Schulz era un dibuixant destacat, també. La seva obra literària es limita a
un parell de recull de narracions: Les botigues de color canyella i El sanatori de la
clepsidra. El 1942 va ser assassinat per un oficial nazi al mig del carrer del seu
poble natal, Drohobycz.
ANNA RUBIÓ (Barcelona, 1960) és medievalista, paleògrafa i traductora. Des de
1992 és professora a la facultat de Biblioteconomia i Documentació de la
Universitat de Barcelona.
JERZY SŁAWOMIRSKI (Cracòvia, 1956) és lingüista i traductor. Ha estat
professor adjunt a la Universitat de Cracòvia i professor associat al Departament de
Llengües Eslaves de la Universitat de Barcelona. És autor de tres llibres i de més
d’una vintena d’estudis de lingüística indoeuropea, general i romànica publicats a
Polònia, Espanya, França i Suècia.
Rubió i Sławomirski han traduït Gombrowicz, Schulz, Herbert, Zagajewski,
Szymborska, Mrożek, Kapuściński i Kołakowski, entre d’altres. Van ser guardonats
amb el Premi Ciutat de Barcelona 1999 en la modalitat de traducció en llengua
catalana.

La primera generació de pintors moderns als
Estats Units
ALFRED H. BARR JR. i WILLIAM S. LIEBERMAN

A

l principi del 1908, l’exposició d’un grup de pintors anomenats Els vuit va
escandalitzar Nova York. A parer dels artistes acadèmics i dels seus
admiradors ben educats, la bellesa havia estat traïda «per una colla sinistra
de revolucionaris» que pintaven escenes de carrers pobres, de petits cafès,
d’interiors de cases moblades, i de terrats plens de roba estesa. Com passa sovint
amb els artistes originals, a més de criticar-ne l’art també se’n qüestionaven les
conductes morals i opinions polítiques. L’atac estava conduït pels qui s’estimaven
més les natures mortes ben polides, els paisatges de neu (amb les seves audaces
ombres blaves!), els retrats a la moda i els nus distingits que la National Academy
premiava cada any.

Dins del grup de les escombraries1 —com els van anomenar— John Sloan
era potser el més típic i el més combatiu. Les seves millors teles i els seus
nombrosos aiguaforts ens recorden que havia fet d’il·lustrador als diaris. Georges
1

El terme era ‘Ashcan School’ (N. del t.)

Bellows, massa jove per pertànyer a aquest grup, va fer les seves millors obres
seguint la tradició que havien encetat Sloan i Luks i que consistia a oferir talls de
vida. Bellows havia estat jugador professional de beisbol i dibuixava amb vigor
muscular atlètic i sentit de l’instant dramàtic. Una de les seves litografies recorda
un minut decisiu de la història de la boxa als Estats Units: Firpo envia Dempsey
fora de les cordes del ring.

Bellows va morir jove i cèlebre el 1925. Aquell any mateix, Edward Hopper
havia pintat House by the Railroad. Hopper havia estat company d’estudis de
Bellows i havia nascut el mateix any que ell, però en aquell moment era desconegut.
«El meu objectiu —va dir Hopper— sempre ha estat transcriure tan
fidelment com sigui possible les meves impressions més íntimes de la natura.»
Quan House by the Railroad es va exposar primer cop, la crítica hi va descobrir una
intenció satírica; més recentment, hi ha trobat al·lusions nostàlgiques i
romàntiques. Hopper nega aquestes dues aproximacions, tot refermant la seva
objectivitat. I, tanmateix, la intensitat tranquil·la, encisadora, de les seves millors
teles desperta sentiments molt més profunds que els que aquesta objectivitat se
suposa que hauria de generar.

Max Weber havia estudiat amb Matisse, havia conegut Gertrude Stein i el
seu germà Leo —el col·leccionista—, Picasso, Delaunay, Apollinaire i havia estat
amic íntim d’Henri Rousseau. Va tornar a Nova York el 1908, l’any de l’ofensiva
contra els apòstols de la lletjor, com John Sloan.
El 1911, l’any que va pintar The Geranium, els seus quadres exposats a la
Galeria de Stieglitz van ser tractats de «farses», de «productes d’un manicomi
d’alienats» i d’«atrocitats». Com M. Holger Cahil observava el 1930: «Max Weber
ha viscut en la seva pell la història de l’art modern a Amèrica. Les recerques i
tribulacions, la rebel·lió contra la decadència, els odis que ha suscitat el seu triomf
final són capítols de la vida de Weber».

Com Whistler, Lyonel Feininger ha adquirit una gran reputació a Europa.
Aquest expatriat, generalment ignorat pels americans, va tornar als Estats Units el
1937. Cinquanta anys abans s’havia embarcat a Nova York en destinació a
Hamburg en un petit bergantí de vapor amb les veles quadrades, com pintaria
sovint més endavant, en atacs de nostàlgia. The Steamer Odin és una embarcació
més moderna, però aquest vaixell i la mar Bàltica, les costes, i els espectadors
mateixos han passat pel que Feininger anomena «el procés de transformació i de
cristal·lització».

Lower Manhattan (Composing Derived from Top of Woolworth) de John
Marin sembla una explosió —una comparació sinistre— però el la llum brillant
(paper retallat i cosit) està inspirat per la làmina d’or que recobria la cúpula de
l’antic World Building vista des de dalt del Woolworth Building. Des d’aquesta
alçada vertiginosa, la mirada s’enfonsa en una perspectiva de zig-zag de bastiments
i de vistes tacades de cotxes, que s’obren camí fins al mar com un flux de gel
dinamitat.

Georgia O’Keeffe va pintar pocs quadres abstractes, però formen part dels
més memorables de l’art nord-americà. Quan la seva pintura és objectiva i
representa granges, muntanyes, arbres, llacs, flors enormes, petxines, o ossos
emblanquinats que omplen tot el cel blau del desert, posseeix el do d’aïllar i
d’intensificar la cosa vista, fins a destruir-ne la veritable escala, fent-li perdre la
identitat i conferint-li una bellesa ambigua però sempre precisa.

Al principi les aquarel·les de Burchfield passaven com a satíriques: l’altra
cara de Main Street (la cèlebre novel·la de Sinclair Lewis). Quan l’artista va
desmentir aquesta intenció, es va proposar com a diagnòstic una melangia
romàntica. Sens dubte això s’acostava més a la veritat, sobretot en l’eliminació de la
qualificació de romàntic. Burchfield, a propòsit de Pippin House, East Liverpool,
Ohio va escriure simplement que la seva intenció era suggerir l’aspecte sever,
rigorós de l’hivern: el sentiment d’aprensió que ens domina en un dia fosc quan
s’acosta una tempesta.

A més dels seus èxits profètics en pintura, Arthur Dove era el mestre
americà més original del collage. Grandmother és una representació més abstracta
que els collages dels cubistes, però els materials emprats per Dove són molt més
rics i complexes. En els collages dadà de Grosz i de Max Ernst la concepció del tema
s’acompanya per un aire d’ironia o fins i tot de malícia sobreentesa. En canvi, el que
caracteritza els collages de Dove és l’humor senzill, la tendresa que els inspira. Les
associacions, la mateixa textura dels materials soldats els uns als altres en la
composició de Grandmother expliquen intencions poètiques, però que un gust
molt segur i un sentit de l’odre visual salven de la sentimentalitat dels regals/
recordatoris/ souvenirs.

ALFRED H. BARR JR. (1902 – 1981) es va dedicar al món de la docència fins
que el 1929 va esdevenir el primer director del Museu d’Art Modern de Nova York,
càrrec que va exercir fins a 1943. Va escriure estudis dedicats a Matisse, a Picasso i
al cubisme.
WILLIAM S. LIEBERMAN (1924 – 2005) va començar a col·laborar amb el
Museu d’Art Modern de Nova York el 1943, on va ser l’assistent d’Alfred H. Barr Jr.
Al museu va dirigir més de quaranta exposicions, d’entre les quals cal destacar les
dedicades a Miró, Ernst, Modigliani i Matisse.

Credo creatiu
PAUL KLEE

I

L’

art no reprodueix el que és visible sinó que fa visible. L’autèntica
naturalesa de l’art gràfic ens empeny cap a l’abstracció, amb facilitat i
lògica. Transmet la qualitat esquemàtica de conte de fades del que és
imaginari i l’expressa amb gran precisió. Com més pura és l’obra gràfica, és a dir,
com més èmfasi posa en els elements formals bàsics, menys encaixarà amb la
representació realista de les coses visibles.
Els elements formals de l’art gràfic són: punts i energies lineals, planes i
espacials. Un exemple d’element pla que no estigui compost d’unitats subordinades
és l’energia uniforme o modulada produïda pel traç d’un llapis de punta gruixuda.
Un exemple d’element espacial és un punt boirós, com un núvol, normalment
d’intensitat irregular, fet amb un pinzell gruixut.

II

Expliquem-nos: dibuixem un plànol topogràfic i fem un petit viatge cap a la
terra de la millor comprensió. El primer acte de moviment (una línia) ens porta
molt més enllà del punt mort. Després d’una estoneta, ens aturem per agafar aire
(una línia interrompuda o, si ens aturem diverses vegades, una línia articulada). I
ara una mirada enrere per veure fins on hem arribat (contramoviment).
Considerem el camí en aquesta direcció i en aquella (feixos de línies). Ens trobem
un riu, fem servir una barca (moviment ondulant). Riu amunt hauríem d’haver
trobat un pont (un seguit d’arcs). A l’altra banda ens trobem un home d’una
mentalitat com la nostra, que també vol anar on es pugui trobar una millor
comprensió. Al principi, estem tan contents que ens hi posem d’acord
(convergència), però de mica en mica sorgeixen diferències (dibuixem dues línies
separades). Una certa agitació en ambdues parts (expressió, dinàmica, i psique de
la línia).
Travessem un camp sense llaurar (àrea travessada per línies), i després un
bosc dens. Ell es perd, busca, i en un moment donat fins i tot descriu el moviment
clàssic d’un gos que corre. Jo ja no estic gaire calmat tampoc: un altre riu amb boira
(element espacial). Però la boira escampa aviat. Alguns cistellaires tornen a casa

amb els carros (la roda). Els acompanya un nen amb uns rínxols molt alegres
(moviment espiral). Més tard es fa fosc i fa xafogor (element espacial). Un
centelleig de llum a l’horitzó (línia en zig-zag). Damunt nostre hi ha estrelles
immòbils (camp de punts). Aviat tornem al nostre allotjament inicial. Abans
d’adormir-nos, un bon nombre de records ens venen al cap, ja que un viatge curt
com aquest ens deixa plens d’impressions.
Tota mena de línies. Pics. Punts. Superfícies suaus. Superfícies amb punts,
superfícies ombrejades. Moviment ondulat. Moviment articulat, angost.
Contramoviment. Xarxa i teixit. Maons, escates. Solo, tornada. Una línia que es
perd, una línia que es va fent gruixuda (dinàmica).
L’equanimitat feliç del primer tram; després, les inhibicions, el
nerviosisme! Tremolor continguda, la carícia de brises esperançadores. Abans de la
tempesta, l’atac del tàvec. La rauxa, l’assassinat. La bona causa, un fil que guia, fins
i tot en el crepuscle més espès. Els llamps tenen la forma de les oscil·lacions de la
febre. D’un nen malalt... Fa molt.

III

He esmentat elements de representació gràfica que haurien de ser visibles
en l’obra. Això no vol pas dir que una obra només consisteixi d’elements. Els
elements haurien de produir formes, però sense que perdin la seva identitat.
Preservant-la.
Normalment cal que uns quants elements estiguin junts per produir
formes, o objectes, o altres coses secundàries. Plans produïts per línies que entren
en relació les unes amb les altres (per exemple, com quan veiem cursos d’aigua
violents) o estructures espacials produïdes per energies relacionades amb la tercera
dimensió (bancs de peixos).
Per mitjà d’un enriquiment de la simfonia formal com aquest, les
possibilitats de variació creixen enormement i, amb elles, les oportunitats ideals
d’expressió.
Al principi hi ha l’acte; sí, però per damunt de tot hi ha la idea. I com que
l’infinit no té cap començament definit i és circular, la idea s’ha de considerar com
el que és més bàsic. Al principi hi havia la paraula, com va traduir Luter.

IV

Tot el que s’esdevé està basat en el moviment. A partir d’El Laocoont de
Lessing —quanta feina intel·lectual que hi vaig esmerçar durant la meva joventut—,
s’ha parlat molt sobre la diferència entre art temporal i espacial. Però si ho
analitzem més bé, tanta xerrameca no deixa de ser ximpleria apresa i prou, ja que
l’espai és un concepte temporal.
Perquè un punt esdevingui moviment i línia cal temps. O quan desplacem
una línia per formar un pla. I la mateixa cosa serveix pel moviment de plans en
espais.
Un dibuix guanya vida de sobte? No, es construeix de peça en peça, com
una casa.
I què en podem dir, de l’espectador: acaba amb una obra de cop? (Sovint sí,
malauradament.)
Oi que Feuerbach va dir que per entendre un quadre cal una cadira? Per
què una cadira? Per evitar que les cames, com que es cansen, interfereixin amb la
ment. Les cames es cansen quan estem drets molta estona. L’espai en què ens
movem pertany al temps; el caràcter pertany al moviment. Només el punt mort és
etern. I de la mateixa manera, a l’univers el moviment és la base de tot. (D’on
treuen l’energia? Aquesta és la pregunta inútil d’un home decebut.) La pau a la
terra és una congestió accidental de matèria. Considerar que aquesta congestió és
bàsica és un error.
La història bíblica de la creació és una bona paràbola del moviment. L’obra
d’art també és primerament gènesi; mai no l’experimentem purament com a
resultat.
Un foc es transmet per mitjà de la mà, flueix fins al quadre i allà esclata en
una guspira, tancant el cercle d’on prové: torna a l’ull i més enllà (torna a un dels
orígens del moviment, de voluntat, d’idea). El que l’espectador fa també és
temporal. L’ull és tan organitzat que transmet les parts successivament en el gresol
de la visió, i per tal d’adaptar-se a un nou fragment ha de deixar l’antic. Després
d’un temps, l’espectador, com l’artista, s’atura i se’n va. Si creu que val la pena —
una altra vegada, com l’artista—, torna.
En l’obra d’art, els camins estan ordenats per a l’ull de l’espectador, que hi
avança a les palpentes com una bèstia de pastura (en el camp musical, com sap
tothom, hi ha canals que condueixen a l’oïda; en el teatre tenim les dues varietats).
L’obra pictòrica sorgeix del moviment, de fet és moviment fixat, i es capta en
moviment (músculs dels ulls).

V

En el passat, els artistes representaven les coses que es podien veure a la
terra, coses que a la gent els agradava veure o que els hauria agradat haver vist. Ara
la relativitat de les coses visibles és feta evident, la creença expressada que el que és
visible és només un cas aïllat extret de l’univers i que hi ha més veritats no vistes
que vistes. Les coses apareixen augmentades i multiplicades i sovint sembla que
contradiuen l’experiència racional d’ahir. Es dedica molta feina a donar forma
concreta al que és accidental.
La inclusió dels conceptes de bo i dolent crea una ètica. El mal no hauria de
ser un enemic que triomfa o que ens avergonyeix, sinó que hauria de ser un poder
que contribuís al conjunt. Una part de la concepció i del desenvolupament. Allò
primordial masculí (el mal, estimulant, apassionat) i allò primordial femení (el bé,
créixer, la calma) units haurien de produir un estat d’estabilitat ètica.
A això hi correspon una unió simultània de formes, moviment i
contramoviment, o per dir-ho d’una manera més naïf, de contrastos objectius (l’ús
de contrastos disjuntius de colors, com fa Delaunay). Cada energia requereix el seu
complement per situar-se fora del camp de la força. Els elements abstractes formals
es posen junts com números i lletres per fer elements concrets o coses abstractes; al
final s’assoleix un cosmos formal, semblant a la Creació que un simple alè serveix
per transformar la religió en acte.

VI

Uns quants exemples: un home de l’antiguitat navegant en una barca,
satisfet i gaudint del confort enginyós de l’invent. Els antics representen la escena
com cal. I ara: el que l’home modern experimenta mentre camina per la coberta
d’un vaixell de vapor:
1. El seu moviment.
2. El moviment del vaixell que potser és en la direcció contrària.
3. La direcció i la velocitat del corrent.
4. La rotació de la Terra.
5. L’òrbita de la Terra.
6. Les òrbites de les llunes i dels planetes que hi ha al voltant.

Resultat: una interacció de moviments a l’univers, al centre del qual hi ha el jo que
viatja al vaixell.
Un pomer florit, les arrels, la saba, el tronc, una secció amb anells, les flors,
la seva estructura, les seves funcions sexuals, la fruita, el cor i les llavors. Una
interacció d’estats de creixement.
Un home que dorm, la circulació de la sang, la respiració mesurada dels
pulmons, la funció delicada del ronyons, al cap un món de somnis, relacionat amb
el poder del destí. Una interacció de funcions, unides en el descans.

VII

La relació de l’art amb la creació és simbòlica. L’art és un exemple, tot just
com el que és mundà és un exemple del que és còsmic.
L’alliberament de tots els elements, la seva disposició en grups subsidiaris,
la destrucció simultània i construcció envers la total i pictòrica polifonia, la creació
del descans a través de l’equilibri de moviment: tot això són aspectes elevats de la
qüestió de la forma, crucials per a la saviesa formal; però encara no són art de
l’esfera més alta. Un secret final habita darrere de les nostres visions canviants, i la
llum de l’intel·lecte crema parpellejant i s’apaga.

*Publicat al Tribune der Kunst und Zeit el 1920.

PAUL KLEE (1897 – 1940), nascut a Suïssa, es va dedicar molts anys a la
pedagogia de l’art. L’èxit li va arribar de molt jove: el 1917, una exposició seva a
Berlín el consagra com l’artista més important després de Marc. El 1933 va rebre
els atacs del nacionalsocialisme per un estil que consideraven degenerat. Segons
Klee la funció de l’art no és la d’imitar la realitat, sinó la de mostrar una realitat
alternativa.

Pintura abstracta
JOAN FUSTER

L’

art abstracte es justifica en un concepte de la bellesa que la redueix a «una
relació estètica i harmoniosa de plans, colors i línies». La fórmula —d’un
«petit mestre holandès» contemporani: T. Van Doesburg— resulta vaga
fins i tot tautològica. Però cal admetre que no hi ha manera de parlar d’aquestes
coses tan evanescents, com no sigui usant mots-nebulosa i peticions de principi.
Ara: tampoc no vacil·laríem a dir que sí que sabem què es vol expressar amb allò.
Un quadre és bell perquè és bella l’equació de «plans, colors i línies» que hi ha
pintats —plans, colors i línies que tenen, en ells mateixos, tota la substantivitat
necessària per a valer autònomament, sense referències al món de la realitat. La
bellesa és, només, bellesa plàstica, i és l’element plàstic el que exclusivament s’hi
estima. El pintor impressionista, el fauve, el cubista, volgueren obtenir de la
realitat —encarant-se amb ella cadascú a la seva manera i amb els seus
procediments— aquesta bellesa plàstica pura. Però si això es pot aconseguir per
mitjans merament intel·lectuals, per la lliure elucubració de formes i colors,
subjectar-se a la realitat, ni que sigui com un lleu punt de partida, equival a posarse límits i destorbs en l’operació creadora. La bellesa, per al renaixentista, era una
sublimació de les formes naturals; per a l’home del barroc, una adequació a les
formes naturals; per a l’acadèmic del segle XVIII, una racionalització de les formes
naturals; per al romàntic, la caracterització de les formes naturals: a partir de
l’impressionisme, el procés de l’evolució artística s’orienta a aconseguir una bellesa
per fi desvinculada de les formes naturals. Impressionisme, fauvisme, cubisme,
foren els assaigs que conduïren a la convicció de l’existència d’aquesta bellesa a
part de la realitat. El pintor abstracte, resumint pel seu compte, la proclama objecte
específic de la pintura. És el final d’un cansament singular. Quan el pintor ja no sap
què fer més —perquè ho ha intentat tot— amb la realitat desacreditada, l’oblida, li
gira l’esquena. L’exclou de l’àmbit de la pintura. Aleshores, el quadre pretendrà ser
un afer de matemàtica, d’àlgebra, un problema de combinacions, en el qual el
resultat serà aquella entelèquia sublim, aquella bellesa intrínseca, incontaminada
de residus contingents.

JOAN FUSTER (1922-1992) és l’assagista més important en català del segle XX.
Abans de dedicar-se a aquest gènere literari va ser advocat i periodista. La seva
obra més rellevant és, segurament, Nosaltres, els valencians.

Les pintures del no-res
DENYS RIOUT

A

l principi de la seva carrera, Joseph Mallord William Turner va manifestar
una capacitat notable per a l’acabat; sabia imitar fins i tot els detalls més
mínims de l’escena observada. No obstant això, amb el pas dels anys, va
desenvolupar una concepció més sintètica de l’art. El crític William Hazlitt va ser
un dels primers que va denunciar aquesta tendència en declarar, el 1816, que els
paisatges de Turner eren «pictures of nothing (‘pintures del no-res’), però amb una
gran versemblança». No obstant això, Turner, en comptes de posar remei a aquest
defecte, el va accentuar. Després que James Lenox considerés que Staffia, la gruta
de Fingall, de 1832, era massa «indefinida» va comentar: «Digueu-li que tot el que
és indefinible és el meu fort». I, efectivament, Turner va decidir eliminar tots els
detalls. Les seves pintures tardanes van ser condemnades tant per la majoria dels
seus coetanis com pels seus primers admiradors, sobretot John Ruskin.
Les obres inacabades plantegen un problema més general, que Charles
Baudelaire va formular així en la seva defensa de Corot: «Bona gent que ignoren
d’entrada que una obra de geni o, si es vol, una obra d’ànima, on tot és ben vist, ben
observat, ben comprès, ben imaginat està sempre ben executada, quan ho està
suficientment. Això significa que hi ha una gran diferència entre un tros fet i un
tros acabat, ja que, en general, el que està fet no està acabat, i una cosa molt
acabada pot no estar gens feta. El valor d’una pinzellada espiritual, important i ben
aplicada és enorme... etc.» (Saló de 1845). Les pintures del no-res van fascinar els
admiradors dels impressionistes. Així, doncs, Octave Mirbeau posa en boca d’un
pintor, protagonista de la seva novel·la Dans le ciel, les paraules següents:
«M’agradaria [...] mostrar-te tot el que germina en el meu esperit... No coneixes
aquesta tela de Turner? A la part inferior hi ha coses que floten, torrades, daurades.
No se sap si són arbres, franges, figures nuvolades... I després, a la part de dalt,
blancors profundes, indefinides, remolins de llum... Doncs bé, això és el que a mi
m’agradaria fer, ho entens? Teles en les quals no hi hagués res! Sí, però, que és
possible, això?».
Posta de sol sobre un llac (1840). Malgrat la seva admiració per Turner, el 1863,
William Bürger se sentia decebut, com la majoria dels seus coetanis, davant les
últimes pintures de l’artista. En un bell text que Bürger li dedica, hi trobem aquesta
reflexió ambigua, que avui dia ha esdevingut un elogi: «Fogueres on s’alcen
fantasmes; teles de tres metres cobertes de groc i de blanc per simular no se sap
ben bé què. Potser és així com veuen l’espai les àguiles que hi planegen. Però tot
això ja no està fet per als ulls de l’home».

Sortida del sol amb monstre marí (vers 1840). Lawrence Gowing comenta així
aquesta visió del monstre sorgit de les ones, però que sembla engendrat per la
matèria pictòrica: «A les pintures a l’oli, les pinzellades paral·leles que formen els
accents clars d’una ona, d’un núvol o de figures que travessen la llacuna, tradueixen
les fases d’un moviment. De vegades neixen del lliscament, de la pressió de
l’espàtula. La visió fantàstica s’escampa en flux horitzontal; a mesura que la
contemplem, l’asimetria del monstre marí es materialitza i es dissol en el camp de
la tela».

Ombra i foscor. La nit del diluvi (1843) i Llum i color (la teoria de Goethe) —matí
després del diluvi— Moisès escrivint el Gènesi (1843)
Com La pau i la guerra (1842) aquests dos quadres formen una parella. La seva
oposició es basa en el Tractat dels colors de Goethe, publicat el 1810. Es tracta de
dues teles narratives i, en la mateixa mesura, experimentals. A Ombra i foscor. La
nit del diluvi Turner va posar els versos de la seva invenció següents:
«El matí va anunciar en va la desgràcia, l’home dormia despreocupat; va arribar el
diluvi acompanyat de les tenebres, després va venir l’últim signe: damunt l’aigua hi
flotava una carcassa gegant. Els ocells, esglaiats, van abandonar els seus abrics amb
forts crits, mentre que la resta d’animals es barallava per entrar a l’arca».
Pel que fa al segon quadre, simètric del primer, va rebre com a llegenda el
comentari següent, versificat també, pel pintor:
«L’arca es va aturar sobre l’Ararat; el sol, novament present, feia sorgir de la terra
bombolles de vapor que s’elevaven cap a la llum, reflectien en milers de prismes les
seves formes desaparegudes, cadascuna anunciadora de l’esperança, com l’efímer
de l’estiu que neix un matí, es desplega, s’agita i mor».

Paisatge amb un riu i una cala a la llunyania (vers 1835-1840). Va ser, sens dubte,
per a aquest quadre, exposat a l’École des Beaux-Arts de París el 1887, per al qual
Huysmans va escriure aquest comentari: «Ens trobem davant d’un caos absolut de
rosa i terra de Siena torrada, de blau i blanc, fregats amb un drap, ara girant en
rodó, ara avançant en línia recta o traçant llargues ziga-zagues. Es podria dir que és
una estampa traçada amb una molla de pa o una barreja de colors suaus estesos a
l’aigua sobre un full de paper que es tanca i després es poleix intensament amb un
raspall. Això crea jocs de matisos sorprenents, sobretot si, abans de tancar el full,
s’hi escampen a sobre alguns punts de blanc de guaix. Vist de prop, és igual que a
distància [...] tot s’equilibra. Davant els ulls sorpresos, hi apareix un paisatge
meravellós, un espai màgic, un riu irradiat que llisca sota un sol els raigs del qual
s’irisen. Un firmament pàl·lid es perllonga fins a perdre’s de vista, se submergeix en
un horitzó de nacre; reverbera i es mou en una aigua que tornassola, com a
sabonosa, amb el color de l’espectacle acolorit de les bombolles. On, en quin país,
en quin El Dorado, en quin Edèn, brillen aquestes magnificències de claredat,
aquests torrents de llum refractats per núvols lletosos, tacats de vermell candent i
ribetejats de violeta, com a fons preciosos d’òpal? I, malgrat tot, aquests llocs són
reals, són paisatges de tardor, fustes florides, aigua que corre, cavitats que s’obren,
però també paisatges volatilitzats, trencs d’alba a cel obert, són festes celestes i
fluvials d’una natura sublimada, despullada de l’escorça, completament fluïda,
gràcies a l’acció d’un gran poeta».

L’àngel dempeus al sol (1846). Aquesta pintura, remolí de llum, deu tant al sublim
com al no-res. Per descriure el seu quadre en el catàleg de l’exposició de la Royal
Academy, Turner fa servir un passatge de l’Apocalipsi: «I vaig veure un àngel
dempeus al sol que deia a crits a totes les aus que volen en el zenit: Veniu,
congregueu-vos per al banquet de Déu, per menjar carns de reis, i carns de capitans
i carns de poderosos i carns de cavalls i d’aquells que els munten, i carn de tots els
homes, lliures i esclaus, petits i grans». Aquesta cita era seguida d’uns versos,
escrits per un amic de Turner anomenat Roger, que deien: «La marxa del matí que
dirigeix les seves llums cap al sol; el festí dels voltors quan el dia s’acaba».

Sortida del sol. Un vaixell entre dos promontoris (vers 1835-1840). Malgrat les
convencions descriptives, Turner aquí enalteix l’immens. Era una de les seves
ambicions declarades, que va formular en aquests termes: «Ànima de condició
noble no feta per rebaixar-se fins a una carrera modesta, ja que entre les diverses
formes que adoptaria aquesta caiguda, com les dels rivals, entre els quals s’hauria
de triar, quin cor humà dubtaria davant l’efímer i l’infinit, a celebrar l’immens,
l’estable, el sublim?».

El castell de Norham, trenc d’alba (1845). Durant el curs de la seva vida, Turner va
pintar diverses vistes d’aquest castell. El seu primer dibuix del motiu data de 1797.
Aquest oli tardà, «despullat de tot el que és inútil», va ser especialment admirat pel
pintor Paul Signac, teòric del neoimpressionisme, el qual hi veia un exemple molt
eloqüent del «descrèdit del motiu».

DENYS RIOUT és professor emèrit d’història de l’art modern i contemporani a la
Universitat de París. Ha escrit estudis sobre l’impressionisme i sobre artistes com
Brancusi, Yves Klein i Turner.

Van Gogh Magog
JOSEP PALAU I FABRE

L’

obra intractable, irritable, d’aquest boig, comença amb una dolçor
sospitosa, continua per un camí d’engrescament, acaba en l’exacerbació.
Ben aviat deixa de tractar les coses tal com són o com semblen. Les
maltracta. Hi ha tantes ferides com cops de pinzell. A la fi les coses se li
converteixen en el que en realitat són per a ell, en la sola cosa que eren per a ell:
foc. Tot adquireix el caràcter de flama, arabesc de foguera. Els blats són flames, els
arbres són flames, el vent és flama i el sol no és sinó una flama entres les altres.
Aquest dimoni acaba creant el seu propi infern. Quan vol defugir-lo crema per la
banda oposada: la mística. El tret de revòlver final no és sinó un coronament
ineludible d’aquesta progressió. Van Gogh Magog està encara atòmicament
concentrat en els seus quadres. De fet, s’ha disparat a la consciència del pintor
modern i avui vivim, àmpliament, sota la influència de la seva acció. Miró tenia raó
quan deia que tota obra d’art que no reflecteixi el drama del creador no ens
interessa. Els drama del creador, avui, és la destrucció. Destrucció és igual a
creació. Els termes són equívocs de tan equivalents. Es crea destruint i es destrueix
creant. Tot plegat sense saber ben bé on anem, on ens duu, on para. Que a ningú no
se li acudeixi de preguntar-ho. El camí és endavant!
Que avui admetem normalment aquesta obra que en altre temps hauria
estat, ha estat, mirada amb recel, implica considerar-nos tots com a alienats i el
món com un vast espai on encara no impera la camisola de força. El seny comença
a fer-se sospitós. Els assenyats esdevenen suspectes i el guardià de la presó risca,
d’un moment a l’altre, de ser reclòs, com en el conte de Poe, pels mateixos malalts.
París, gener del 1947.

JOSEP PALAU I FABRE (Barcelona, 1917 – 2008), llicenciat en filosofia, va ser
poeta, traductor, dramaturg i assagista. És considerat un dels especialistes més
importants de l’obra de Picasso. A mitjan anys quaranta deixa Catalunya i s’instal·la
a París on s’hi estarà més de deu anys. Va fundar diverses revistes de poesia.
Poemes de l’alquimista (1952) és la seva obra més reconeguda.

Balgley, un pintor poc conegut
ALBERTO TORRES

J

acob Balgley va néixer a Brest-Litovsk el 1891, en el si d’una família
nombrosa d’un rabí humil. De jove volia ser metge i va començar a estudiar a
Sant Petersburg, on sobrevivia econòmicament pintant icones. Les dificultats
econòmiques van fer que mirés de graduar-se a la facultat d’arquitectura d’Odessa,
però el 1911, cansat de les traves que com a jueu tenia a Rússia, va marxar a París.
A l’Escola de Belles Arts de la capital francesa, va continuar estudiant
arquitectura, tot i que cada cop es dedicava més a la pintura, que li interessava
molt. A París va conèixer pintors que constituirien l’anomenada Escola jueva de
París, entre els quals hi havia Chagall, Kisling, Pascin i Soutine. En aquesta època,
comença a fer les primeres passes serioses en el món de la pintura i el gravat.
Balgley s’inspira en la vida als guetos, en els rituals jueus, i en personatges bíblics
com Jacob, Josep, Job o Isaïes.
Fins al 1918, els seus olis i aquarel·les pertanyen, per estil, a l’escola naïf,
amb quadres com La família, El mercader de verdures, Imatge al·legòrica, i Els
aliats a la vora del Sena.
En els seus gravats i aiguaforts adopta un estil més dens; les figures
cobreixen tota la superfície i no deixen cap espai buit. Balgley evoluciona
progressivament de l’estil naïf a l’expressionisme. La primera època es pot observar
a Festa jueva, Naixement d’un nen, Escola, Spinoza i la seva vida, Casament o
Jardí dels tròpics. Però poc després de la Primera Guerra Mundial, els seus
personatges adopten una expressió pronunciada. És el que podem observar a Les
desgràcies del poble o a La guerra i la pau.
En aquells anys, i durant tota la seva vida, Balgley va ser un romàntic, un
home sensible, que escriu al seu amic Claude Roger-Marx: «Penso en els patiments
de tots els pobres. L’únic desig i objectiu que tinc és mostrar els instints salvatges
d’aquesta bèstia que s’anomena l’Home. És el motiu pel qual he pintat La guerra i
la pau».
Aquell mateix 1920, coneix a qui seria la seva dona i companya, Alice
Kerfers, una jove burgesa de Quimper, amiga de les germanes de Max Jacob, que
també va néixer en aquesta població. Tot i que la família d’ella no accepta aquest
jueu rus, artista desconegut i pobre, la parella, que aviat tindrà la primera filla,
Annie, s’estableix el 1922 en un pis del carrer Morillon. Allà Jacob Balgley continua

pintant, però encara és un desconegut. La seva primera i única exposició no
s’esdevindrà fins el 1924, a la galeria Barbazanges, del barri de Saint-Honoré, on va
presenta cent noranta-quatre teles, aquarel·les, gravats i aiguaforts. L’Estat li
compra alguna obra, com Bath-Xeba.
Coincidint amb l’exposició, Balgley es naturalitza francès i, amb la seva
dona, fa alguns viatges a Itàlia, Egipte i Palestina. Abandona la pràctica de la religió
i s’instal·la en un món més francès. La parella té una segona filla, que es diu
Raquel.

A partir del 1928, la pintura de Balgley adquireix un aire més lluminós i un
toc més lleuger. Comença a treballar contractat per dues galeries, i viu part del
temps a Beaugency, on produeix una obra important. Però, malauradament, aviat
arriba la crisi econòmica del 1929. L’art ja no és un producte d’inversió ni de
consum, els contractes de les galeries es rescindeixen, i el cor de Balgley se’n
ressent.
Ja mai més no es recuperarà. Malalt i deprimit, pobre i desconegut, mor
d’una crisi cardíaca, el 1934.

Les escasses retrospectives de la seva obra (les més antigues el 1939 i 1948,
i la més recent el 1974) no han aconseguit que els amants de les Belles Arts
reconeguessin l’obra d’aquest humil pintor jueu de l’Escola de París. El seu nom
amb prou feines s’esmenta. L’Enciclopèdia Judaica l’ignora, així com els
historiadors dels pintors jueus. El nom de Balgley no ha sortit de les fronteres
franceses.

Les figues pintades
MARCEL SCHWOB
συκή

[figuera]

A

questa gerra plena de llet l’oferiré a la deessa de la meva figuera. Cada matí
hi abocaré llet fresca i, si a la deessa li plau, ompliré la gerra de mel o de vi
sense mesclar. L’honoraré així des de la primavera fins a la tardor, i si una
tempesta trenca la gerra, en compraré una altra al mercat dels terrissaires, encara
que enguany l’argila vagi cara.
A canvi, prego a la deessa que té cura de la figuera del meu jardí que canviï
el color de les figues. Eren blanques, gustoses i dolces, però Iolé se n’ha cansat. Ara
desitja figues vermelles i jura que seran millors.
No és natural que una figuera de figues blanques faci figues vermelles a la
tardor. Iolé, però, ho vol així. Si he estat piadós amb els déus del meu jardí, si els he
trenat corones de violetes i els he ofert aiguamans plens de vi i de llet, si els he
espolsat cascalls a l’hora que el sol encén la carena de la meva murada entre
nuvolades de mosques que prenen la fresca de la nit, si soc digne de llur amistat per
la meva religió, fes florir la teva figuera, oh deessa, amb figues vermelles.
Si no m’escoltes, et veneraré igualment amb gerres fresques, però llavors
hauré de llevar-me de matinada, quan sigui l’estació de la fruita, i hauré d’obrir
subtilment totes les figues noves i pintar-les per dins amb bona porpra de Tir.
Traducció de Marta Marfany

MARCEL SCHWOB (1867 – 1905), narrador, poeta i traductor francès proper al
simbolisme. La seva obra va ser molt valorada per autors com Faulkner i Borges,
que l’elogiaran sovint. En català en podem llegir La llàntia de Psique (2019), El
llibre de Monelle (2010) i Vides imaginàries (2001).
MARTA MARFANY (Barcelona, 1973) és professora al Departament de
Traducció i Ciències del Llenguatge de la Universitat Pompeu Fabra. Ha traduït
autors com Émile Zola, Marcel Schwob, Dai Sijie i Philippe Delerm.

Joan Miró, 1918
J. V. FOIX

V

aig conèixer en Miró cap allà l’any disset, de passada. Jo tornava de Sitges,
enlluernat. Tanta de claror, tant de moscatell i de coca fibrosos, tant de
salobre a les mans i als llavis! Enamorat del país, del mar i del so de
timbales de l’aigua quan peta entre roca i coval, i del que n’havia sentit contar. En
Ricart —n’Enric-Cristòfol Ricart—, el retrat del qual havia enllestit en Miró no feia
pas gaire, va assenyalar-me’l, anomenar-me’l i presentar-me’l, enmig de fums i
carbonissa, a l’estació de tren de Vilanova, fosca i brogidora. Va dir-me, si fa no fa:
«Crec que vós i en Miró heu nat sota la mateixa estrella». «Estrella de mar o estel
de cel?», vaig fer jo. «Vós mateix...»
A en Ricart, el qual aquells dies provava de fer-me un retrat a la ploma, jo li
havia llegit unes notes sobre el mar en una de les quals contava la meva sorpresa en
descobrir la cleda dels cavalls lluminosos que vagaven i vagarejaven, de nit, per la
platja. Era darrere uns enormes bastidors de teatre on hi havia pintats estranys
dofins, galeres, àncores i rems finíssimament decorats, i farregam i fustam
mariners.
No havien passat gaires setmanes. Un dia, en Joaquim Folguera, poeta i
activista de la cultura, a la penya vespral de La Revista, quinzenal que editava i
dirigia el poeta López-Picó, va dir-me, rialler: «Ja tenim el dibuix de Joan Miró per
a l’Almanac». En Folguera, emprenedor, atrafegat i animós, aplegava originals per
a l’Almanac de La Revista, 1918, on havien d’alternar texts en prosa i en vers, i
dibuixos. Ell en tenia la direcció literària, en Josep Obiols, pintor i gravador al boix,
la direcció artística, i jo la correcció i supervisió. Sense que li ho demanés i sense
sornegueria, va aclarir: «És un ase. Ja el veureu; demà mateix el donaré al
gravador. No sabria dir si és de pessebre, però en té tot l’aire». Vam meravellarnos-en, sense comentari. Era costum aleshores dibuixar i pintar nus femenins
d’ascendència hel·lènica amb empelts vallesencs o segarrencs. O massisses
donzelles de suburbi barceloní amb molt de gruix de cua llarga i trenada, i de cuixa.
A les ajustades de cafè de Rambla d’aquells anys, aproximadament
artísticoliteràries, hi havia sempre el garneu que de tot feia riota i trufa. «Poseu-hi
sota: Retrat d’un ase». En Folguera, vista clavada i benèvol, va afegir: «D’un ase
coronat d’estels com els solípedes que en Foix cavalca quan se fa fosc, a Sitges».
A aquest Almanac de La Revista, 1918, que era un recull de les arts i de les
lletres catalanes d’aquells anys, ultra En Miró, hi col·laboraren amb dibuixos
inèdits, alguns dels quals molt característics, Nonell, Obiols, Picasso, Canals,
Hugué, J. Sunyer, Casanoves, Gimeno, Colom, Carles Vayreda, Aragay, Nogués,
Inglada, Benet, Torres-Garcia, Guàrdia, Sala, Ricart, Togores, Cano, Marquès-Puig,

R. Sunyer, i Domingo. Amb versos, Guerau de Liost, Lleonart, Carner, López-Picó,
Riba, Gassol, Sagarra, Soldevila, Arderiu, Ribé, Foix, Folguera, Plana i Manent.
Amb cal·ligrames, Junoy i Soler de Sojo. Un document preciós.
En corregir les proves vaig mirar amb esment el gravat que reproduïa el
dibuix d’en Miró. Era, de debò, un ase categòricament pacífic, com s’escau segons
En Josep M. Junoy. Angulós, vitalitzat per la mirada de l’artista, no pas franciscana
sinó exclusivament plàstica, i francament tendenciosa. Era un ase pel voler d’en
Miró, tossut, aferrussat i camperol. Tot afavoria a fer comprendre a l’espectador
que la realitat de l’artista, les seves realitats, són preexistents al tema. En LópezPicó, tot mirant i remirant el gravat, va demanar si era ase o somera. Els assistents,
davant l’escepticisme del poeta, van passar-se la prova: cap d’ells no va saber-ho
distingir. Va entrar aleshores al Cafè en Junoy, elegant i agitanat, i amb aires de qui
fuig de la pluja, va aclarir que «... a les someres, les orelles els pengen».

D’això, passa de cinquanta anys. Doncs bé: no em cal pas aclucar els ulls
per a evocar el dibuix ni obrir-los per a esquivar-ne el record. El podria reproduir
ara mereix sense deixar-ne cap ratlla. La visió de l’ase va ésser un fet singular i
quasi memorable, i la seva reaparició en la pintura Hort amb un ase o el quarteró
d’ase de la prevalent obra La Masia, va ésser un fet memorable. Puix que aquests
dibuixos i pintures de la primeria són, em sembla, principals. L’origen, la deu, el
començament, el llevat estubat i clivellat de l’obra mironiana, el descobriu en les
teles, taules i retaules dels anys disset al vint-i-dos, quan l’ull del pintor integrava el
paisatge natal a la seva manera i faisó. Com els miniaturistes del segle quinzè,
descrivia les feines del camp, arbitrant-les en els segles fins a aconseguir d’evocar
paisatges de l’oligocènic talment com ens els deixen imaginar o figurar els savis,

amb fauna i flora ventejades, minuciosament decoratives i singularment
estilitzades.
Quan l’any següent, el 1918, vaig demanar a en Miró un dibuix per a la
revista de quatre fulls Trossos —compromesa informativament amb els diversos
corrents d’avançada contemporanis—, va fer-me content amb un dibuix que vaig
fer reproduir a tota plana. Com l’ase de l’Almanac de La Revista, em veig amb cor
de refer-lo. Era una vista estilísticament figurativa i gairebé objectiva del carrer de
la Roca, de Pedralbes. Tirat i rost, amb vestigis vuitcentistes i olorós de pedra
molla, encara avui manté el seu encís original, tot i la degradació urbanística de la
qual som malaurats i impotents testimonis.
Hi ha una noia dubtosament vuitcentista que torna de la font —o hi va—,
un carretó recolzat a la paret de ca la Serafina dels matons, un fanal de gas dels
temps de la regència, una estrella de vuit puntes amb un moixó a cada costat, i, als
dalts, la lluna. Tot pacífic i sedentari, i amb un no sé què del temps i gairebé
obiolesc pel tema. A mi, va semblar-me poc avantguardista, aleshores; però
m’agradava. Aquest dibuix va desaparèixer de la impremta; ningú no va saber-ne la
raó, i va doldre’m. Al cap d’uns quants anys va reaparèixer honestament emmarcat
i penjat a les parets de can Dalmau, el marxant, en una exposició col·lectiva. Ni el
mateix senyor Dalmau no en sabia la procedència. Hauríeu dit que a ell mateix li
venia de nou i el deixava tot parat que fos allí. Li estranyava molt i no se’n sabia
avenir. Vaig haver de deixar-ho córrer, i sempre m’ha dolgut. No sé pas on deu
haver anat a raure. Aquest carrer de la Roca, que avui porta el nom d’un personatge
—el de tots nosaltres que no sabem mantenir els noms populars dels carrers més
comuns—, és darrere mateix de la tàpia del monestir de Santa Maria, davant per
davant del portal contigu a la torre de la muralla que servia de presó. Al bell mig hi
ha un roc gros on, si hi acosteu devotament l’orella, sentiu cantar de dia, les
monges; de nit, els àngels. Si us distraieu, profans o profanadors, el mateix diable
us venta una garrotada. Malgrat l’ampla ofensiva municipal contra la bellesa floral
o pètria, aquest racó forà ha romàs intacte i, si mig aclucàveu els ulls, en podríeu
copsar l’encís original.
D’aquest dibuix, com sol passar de tant en tant entre els qui pintem amb
mots i els qui escriuen en colors, tots ells, a la manera llur, lírics, jo n’havia hagut
com una previsió. Era un poema en prosa que vaig incloure en el recull Gertrudis i
que vaig dedicar al pintor. Els poetes no som gaire reproduïts i, ara per ara, no hi
ha galeries destinades a exposar poemes emmarcats amb mercantívola art i a preu
sabut, o botit, ni auditori còmode destinat a la recitació de texts poètics, amb
periodicitat i públic atent i amorós de la plàstica oral. Ni marxant, no cal ni pensarhi, que us subvencioni, tot espiant-vos. Excuseu-me, doncs, si recito el poema, el
primer que he dedicat al nostre homenatjat. Així no haurem de forfollejar gens per
a trobar-lo.

«Les cases, de roure i de caoba, s’enfilaven carrer amunt i formaven una piràmide,
capritx d’un artista ebenista. Aquell era el poble on, sota el signe d’Escorpió, feia
estada Gertrudis. Els carrers eren tan drets que vaig creure defallir abans d’arribar
al cim. De l’interior de les cases sortien rares músiques talment les d’un estoig de
cigars harmònic amb valsos i polques de l’antigor. El cel, de pur cristall, es podia
tocar amb les mans. Blava, vermella, verda o groga, cada casa tenia hissada la seva
bandera. Al capdamunt de tot del carrer, al vèrtex mateix del turó, sota un dosser
blau cel, seia Gertrudis en un tron d’argent. Totes vestides de blau cel també, les
noies lliscaven alades, amunt i avall, i feien com si no em veiessin. Cenyien el cabell
amb llaçada escocesa, i obrien els portals i les finestres, les vidrieres de les quals, de
colors foscs, donaven al carrer el recolliment i la intimitat d’una catedral que
poncellés a la claror de les rosasses. El grinyol del meu calçat aparentava una dolça
melodia, i la meva ombra esquivava l’ombra dels ocells de l’ampla claraboia celeste.
Quan me creia ésser dalt de tot, m’he adonat que era en el tebi passadís d’un navili.
M’han mancat forces per cridar, i, amb els ulls tancats, he vist com se desplegava en
ventall un joc sencer de cartes de joc que em mostraven inimaginables paisatges
desolats.»
No fa pas gaire, el professor italià Giuseppe Sansone, destacat catalanòfil,
havent triat poemes meus per a traduir-los amb destinació a una antologia, va
fixar-se en aquest poema i n’hi vaig contar el procés. Tot llegint-lo, comentava: «C’è
un originale presepio...» —hi ha un pessebre. Els italians, com nosaltres, han passar
el nom de pessebre, com a significant la representació plàstica de la naixença de
Jesús, als paisatges muntanyencs amb cases i casetes escampades i pinedes i fonts
frescals. Era la segona vegada que sentia parlar de pessebre amb referència a temes
mironians.
Si esmento aquests dibuixos, i m’hi adelito, és per tal com me descobreixen
el mecanisme senzill i complex ensems, franc i reservat, candorós, descarat i
obstinat de la gènesi de la plàstica mironiana. Quan, deu anys més tard, En Miró va
il·lustrar Gertrudis —érem als temps de l’interior holandès—, el tret era menys
cantellut i la cal·ligrafia s’afuava. Hi ha, figurats, una noia, una estrella de quatre
puntes, amb ròssec, i el nom de Gertrudis serpejant com un formiguer que no troba
el cau.
A aquest dibuix de Gertrudis —que també vaig perdre misteriosament o per
deixadesa—, m’hi refereixo de tant en tant si parlo de pintura. Puix que el cavall
elemental que hi ha de figurant il·lustratiu és gairebé idèntic al que Frobenius i
Obermaier reprodueixen bellament en els seus estudis sobre l’art primitiu a l’Àfrica
del nord. Dic gairebé idèntic, puix que hi veig més similitud que simulació. Talment
com en d’altres signes gravats damunt les mateixes pedres. Fora del món poètic, no
em decanto gens ni gaire per la màgia, pel misteriós mal lubrificat i el tèrbol; però,
més d’una vegada, certes coincidències em farien malfiar de la meva seguretat. Però
tot secret és consumit i tota màgia sotmesa a l’odre de la natura integradora. Vull

dir que, malgrat el sortilegi d’algunes de les pintures de Joan Miró i el malefici
d’altres, els dibuixos primicers d’aquest artista em confirmen en la creença d’un
Miró robust i encabessat que treballa i especula amb enginy i malícia damunt la
matèria amb finalitats plàstiques, potser competitives, però comprès amb ell
mateix a no cedir ni concedir. També en Miró, com les serps, canvia de pell; però la
pell, amb ornaments inèdits, immediats, industriosos o intel·ligents, sangueja vital.
Tanta de membrana, ni abandonada no s’asseca ni es podreix. En la seva pintura,
tota ratlla hi batega prenys de vida i tota taca cova mons novells.
Cal ésser un artesà dur i alienat en la seva pròpia i exclusiva tasca per a fer
comprendre que cada pic, cada ratlla, cada roc desfossilitzat convertit en cor, cada
filferro torçat i petjat transformats en personatges, no ho són pas en Joan Miró per
joc sinó per necessitat. Com els pessebristes del terrer que proven de reproduir
paisatges quan verament creen, amb modèstia i fervor pairals, d’altres paratges per
on vaguen pacíficament i beatament. En Miró modifica la realitat i s’allibera, amb
opulència astral, del setge de les obsessions. Fosc, de vegades, i infantívolament
obscè en aparença, gràcies al seu esforç personal, no perd, gairebé mai, la drecera, i
sap on cau la solana i l’aigua fresca. Malgrat certes realitzacions grandiloqüents que
ens podrien desorientar, dubto, i e sabria greu, que en Miró arribi mai a capbussarse del tot a les aigües de cap Ganges fètid.
En una carta a na Madrona Puignau de Palau-Saverdera, editada per Dau
al Set, vaig provar d’aclarir la naixença i el procés d’aquesta pintura i la d’alguns
poemes meus.
«Arribo a casa cobert d’herba menuda i fina, i em distrec mirant el Miró que orna el
cancell. En Cavapalles, que n’és el personatge central, ha entrat en conjunció amb
el Punt Vermell que l’il·lumina i tot és més pur, menys els Grocs celibataris i
irresponsables que no amaguen llurs intencions, i es disbauxen. ¿Recordes el dia
que, de tornada al camp, vas ensenyar-me un retall de La Publicitat amb un escrit
meu on parlava d’«en Joan Miró o el pessebrista astral?». Aleshores vam mirar
dibuixos seus i belles reproduccions de les seves pintures, i vaig provar
d’interpretar-les. Tu vas complaure-t’hi, i vas demanar-me que en fixés l’analogia
per escrit. Ja en una de les primeres làmines vam veure un fus de vermell pungent,
el qual, escàpol d’un escamot de negrors invertebrades que pugnen per abatre’l, es
dreça altívol, com una morena que rebla, indemne, l’arpó. En una altra, els
Rebosters Hermafrodites, enmig de les grogors de llur extrema solitud, cerquen
sense esma, per l’erm d’una estança imperial, el Príncep que un fat advers ha
convertit en una orquídia tropical que s’esfulla en un toll d’aigües mortes.
¿Recordes, d’aquella reproducció que tinc emmarcada, el pas llisquívol de les
famoses Dames Crestalludes, les quals, en estol desordenat, vaguen per la vora d’un
estany del Mesozoic, sota una constel·lació de cremalls? ¿On l’espectre de les
llísseres i de les anguiles primordials s’enroca a les espesses verdors d’un novembre
submarí mentre a l’horitzó es congria, lentament, el seu de les candeles? I, també,

aquella pintura tan mironiana davant la qual vas dir-me: “Bé, em plau!”. Vam
descobrir-hi la subversió dels Gànguils Incorporats que desenjoven les fletxes per a
abatre el Mameluc Intestat que es creu pròvid en una contrada de nans lucífugs. I
aquella altra on els Quitrans Figuratius projecten llur fàl·lica silueta a les pregones
clarors de la Vall del paper de vidre. Vas demanar-me com era en Miró, i vaig
recordar el dia —a mitjan 1918— que ell i jo, tots dos si fa no fa de la mateixa lleva,
a la sortida del Parc del Turó vam conèixer una noia francesa ancada i mamelluda,
la qual sil·labejava com una pitonissa i que va fer-nos adeu! amb els guants quan ja
tots dos ens n’havíem enamoriscat.»
Si no crec, doncs, en el màgic transcendental ni en el misteri absolut, per a
mig entendre’ns, no pas pressentit sinó sospitat, crec en el meravellós, en allò que
sobiraneja en el seu gènere o espècie, tot provocant sorpresa i plaer simultanis,
sense que la raó s’hi enfosqueixi, crec també en l’extraordinari, que no vol pas dir
sobrenatural, i en el singular i el sorprenent que ens desencarxofa, en el fantàstic
atofat, en l’imaginari no supersticiós i en les figuracions no coherents en aparença.
Crec també en el dret de la creació i d’ordenació dins el marc d’una tela o d’una
estrofa lírica o en el quadrat d’un poema rítmic, de volums i sons, mots i imatges
que provoquin bellesa concreta per bé que, si s’escau, anòmala. En hores, ben
escasses, de lleure, he cultivat l’escultura visual. És tan antiga com l’home i
vastament i universalment popular: una roca, una pedra, un arbre o un joc d’arrels
o de canyes us descobreixen, i si hi sou hàbil, una figura, una festa, un paisatge
insòlits. Els isoleu, i si la troballa és vàlida, quisvulla hi veurà allò que la vostra
finor hi haurà vist. L’estiu passat, en una platjola del Cap, que fa anys que ens és
habitual i practiquem, vam descobrir al fons d’una obertura —d’un forat—
treballada pels segles, una vena de pedra del mig de la qual en partien vuit més de
pedra rogenca i en forma d’estrella. Talment com la còpia d’una singular estrella de
mar. No era cap fòssil ni cap ficció provocada. Heus ací el meravellós. I no fa pas
gaire, quan entrava al pati de l’Hospital de la Santa Creu pel portal del carrer del
Carme, vaig distingir en un carreu del mur tota la simbologia mironiana amb la M i
tot, talment com ell la cal·ligrafia. Heus ací l’extraordinari, l’estrany que no és
estrany, la poesia sense mots i el misteri que fa claror. Una tela, un mural, un paper
idoni, un cartell de Joan Miró colpeixen sense nafrar.
Serra d’Or, abril, 1973.

J. V. FOIX (1894-1987) fou un escriptor barceloní del qual se n’ha destacat —amb
justícia— sobretot la poesia avantguardista. Tanmateix, la seva prosa és, també,
d’un nivell artístic extraordinari com demostren els textos inclosos a Diari 1918. El
mestratge de Foix pel que fa a la llengua catalana i la cura extrema pel seu estil fan
que sigui, sens dubte, un dels autors catalans més importants del segle XX.

Pinzellades
En pintura, la més gran de totes les proeses és introduir la realitat al bell mig d’un
somni.
EUGÈNE DELACROIX
La meva propera col·lecció de pintures haurà de ser millor, i en canvi no em sento
capaç de pintar més bé. De moment, el problema espantós que tinc és que em
caldrà ser una persona millor abans de poder fer una pintura millor.
COLIN MCCAHON
La majoria de la gent hi veu pel cervell més que no pas pels ulls. En comptes
d’espais acolorits, constaten conceptes. Per a ells una forma cúbica, blanquinosa,
alta, i foradada de reflexos de vidres és immediatament una casa: la Casa! Idea
complexa, acord de qualitats abstractes. Si es desplacen, el moviment de les files de
les finestres, la translació de les superfícies que desfigura contínuament les seves
sensacions, se’ls escapa, ja que el concepte no canvia. Perceben segons un lèxic més
que no pas a partir de llurs retines, s’aproximen tan malament als objectes,
coneixen tan vagament els plaers i els patiments de veure-hi, que han inventat els
llocs bonics.
PAUL VALÉRY

El terme realista aplicat a la pintura contemporània implica avui dia associacions
contradictòries. Aquestes associacions cal aclarir-les, si volem comprendre les
intencions de nombrosos artistes. Hi ha realisme en obres d’artistes abstractes.
Picasso, per exemple, no perd mai de vista una certa realitat de base... En pintura,
les significacions més profundes de la naturalesa només es poden aconseguir per
una forma i una articulació de la composició ben disciplinades. La identificació
visual no és el que importa. Pot ser-hi o no, segons el cas.
NILES SPENCER
Què volen dir els quadres? He mirat d’esbrinar-ho durant la meitat de la meva vida.
No m’interessa gens el tema d’un quadre. Un quatre només té un significat: si està
ben o mal pintat. Si està ben pintat, segurament és un bon quadre, que agrada a
l’espectador o no... Recordo aquesta broma antiga que he sentit moltes vegades i
que potser encara circula: «De l’art, no en sé res; només sé el que m’agrada».
L’única resposta possible és: «Realment ho sabeu?». L’any que Marsden Hartley
MARSDEN HARTLEY

El comte, un home intel·ligent que no va trigar gens a donar-se de les tendències,
delers i entreteniments d’aquella societat, va dur Luciane, per sort o per desgràcia,
a un altre tipus de representació que era molt adient a la seva personalitat. «Trobo
—va dir ell— que aquí hi ha algunes persones tan ben formades, a qui sens dubte no
els manca capacitat d’imitar moviments i posicions pictòriques. Encara no ho heu
provat mai, de representar pintures conegudes? Aquestes imitacions, encara que
exigeixen alguns arranjaments laboriosos, a canvi també desvetllen una increïble
atracció.»
GOETHE
La poesia s’assembla a la pintura. Algunes obres et captiven quan t’hi acostes molt i
d’altres si ets més lluny. Les primeres demanen un punt d’observació més fosc; les
segones necessiten que les contemplem a plena llum ja que no tenen por del judici
penetrant del crític. Les primeres només ens agraden una vegada; les segones ens
proporcionaran plaer fins i tot si hi tornem deu cops.
HORACI

Montaigne a peu
ROBERT KOPP

D

e llibres sobre Montaigne no ens en falten. Juntament amb Dante,
Shakespeare, Goethe i Baudelaire, l’autor dels Assajos és un dels
escriptors més comentats de la literatura mundial. Les primeres reaccions
importants als seus escrits daten de quan encara era viu; d’ençà, la cadena de
lectors de nivell —de Pascal a Voltaire, de Montesquieu a Diderot i a Rousseau, de
Chateaubriand a Flaubert i a Gide— mai no s’ha interromput. La fortuna de
Montaigne no ha viscut cap eclipsi. Els estudis montaignistes, són
extraordinàriament vius i des de fa molt temps. Dues revistes —una en anglès,
l’altra en francès— proporcionen noves precisions en cadascun dels números que
publiquen. Totes aquestes aportacions successives han estat resumides molt
útilment en un voluminós Dictionnaire de Montaigne, que ja s’ha editat tres
vegades. L’acumulació d’exegesis arriscava de fer desaparèixer el text dels Assajos
sota les capes successives d’interpretacions canviants, per tant, contradictòries. Un
repte sobre el qual Montaigne va ser el primer d’avisar-nos: «Cal més esforç per
interpretar les interpretacions que per interpretar les coses: i més llibres sobre
llibres que sobre d’altres temes: no fem altra cosa que contracriticar-nos». I afegeix
al marge del seu exemplar personal —anomenat exemplar de Bordeus—, i que no va
deixar de completar fins al darrer dia: «Tot són comentaris: d’autors en fan falta
molts».
És la riquesa mateixa i la complexitat del text de Montaigne que ha incitat
que cada època construís el seu propi Montaigne. Així, Pierre Charron, un dels seus
darrers confidents, en va fer un escèptic. És la mateixa imatge que en van
transmetre els filòsofs: Nietzsche, Anatole France, Alain, la universitat de la
Tercera República; imatge que s’ha mantingut fins avui dia. Charron s’ha basat,
entre d’altres, en la cèlebre remarca de l’«Apologie de Raimond Sebond»: «Som
cristians de la mateixa manera que som perigordians o alemanys», per llegir-hi una
afirmació de la relativitat de qualsevol religió; i de comentar: «Som circumcisos,
batejats, jueus. mahometans, cristians abans que sabéssim que som homes».
Guillaume du Vair i Juste Lipse van proposar un Montaigne deixeble de
Cató d’Útica i de Sèneca, recalcant-ne l’escepticisme. Per La Mothe Le Vayer i
Gassendi, Montaigne és el primer dels llibertins. Aquesta interpretació va
contribuir força a la inclusió dels Assajos en l’Índex dels Llibres prohibits (1676).
No sorprèn gens que ni Bossuet ni Pascal no valoressin Montaigne. El primer li
retreia que s’estimés més «els animals que els homes, el seu instint a la nostra
raó»; el segon es mofava d’«el projecte ximple de pintar-se». Pierre Bayle, al

contrari, veu en Montaigne un company que ha començat a denunciar els errors
imputables a la tradició.
Epicuri, humanista, moralista, descregut, catòlic, hedonista, professional
de la política: vet aquí algunes de les imatges de Montaigne que s’han proposat.
Totes són incompletes, però cadascuna correspon a una faceta d’un autor
eminentment secret i esmunyedís, que no ha deixat d’afegir al seu text complement
damunt complement, matís damunt matís, sense mai no suprimir res del que havia
escrit, persuadit com estava de no situar-se mai dins l’ésser, sinó en l’esdevenir.
Tanmateix, si les interpretacions dels Assajos són legió, els estudis
relacionats amb l’home, la seva formació, la seva carrera parlamentària, la seva
vida de potentat davant el seu domini, la seva acció política en una època
eminentment tèrbola i conflictiva, són poc nombroses. Allà on els literats no deixen
d’escrutar els diferents nivells d’un text en constant evolució, els historiadors
constaten que les fonts són pobres i plenes de llacunes. Els Assajos no compten, tot
i que contenen una bona quantitat d’al·lusions a la vida de l’autor i la seva època.
L’obra de Montaigne no té cap punt autobiogràfic, i cal considerar amb la
prudència més gran la presència de l’autor dins el seu text.
Arlette Jouanna ha escrit la vida de Montaigne com a historiadora. No hi
havia ningú més ben preparat per aquesta tasca. Com a prova, els llibres que ha
publicat sobre l’època de les guerres de religió, que va ser la de Montaigne. Histoire
et dictionnaire des guerres de Religion (Laffont, 1998), La Saint-Barthélemy. Les
Mystères d’un crime d’État (Gallimard, 2007), Le Pouvoir absolu. Naissance de
l’imaginaire politique de la royauté (Gallimard, 2013) i Le Prince absolu. Apogée
et déclin de l’imaginaire monarchique (Gallimard, 2014) són publicacions
innovadores, que ressalten els fonaments jurídics i institucionals de la monarquia
en les relacions amb la noblesa, el clergat i el tercer estat. Arlette Jouanna creua
així la història del dret amb la de les estructures socials; la història de les
institucions amb la de les creences.
A partir d’aquest coneixement excepcional de l’època, la historiadora
aborda de manera inèdita la biografia de Montaigne. En una primera part, evoca
l’ambient de Montaigne, mostra com la seva família, que s’havia enriquit pel
comerç del peix i del vi, va accedir progressivament a la noblesa gràcies a
l’adquisició de terres nobles, del servei d’armes i de la magistratura. L’escriptor,
que va ser una font constant de progrés per casa seva, en trenta anys va passar
dues-centes cinquanta vegades per casa del seu notari per tal de registrar actes de
compra o de bescanvi, amb la finalitat de completar les seves propietats, de
fortificar el seu castell i d’assegurar els seus drets senyorials.
Arlette Jouanna recorre els anys de formació de Montaigne; insisteix sobre
el que sabem de la seva escolaritat al col·legi de Guyenne, poblat de bons

humanistes, sovint erasmistes, de vegades sospitosos de ser propers als
reformadors, però també en els nombrosos forats que hi ha en la documentació i
que ens deixen en la ignorància pel que fa als seus anys d’estudi (de dret?) a Tolosa
(?), en vista de la carrera parlamentària, a la qual l’havia destinat el pare. També
ens hem de limitar a hipòtesis quant al nombre d’estades parisenques, a les seves
freqüentacions, a la seva vida d’home jove. El 1565, Montaigne es va casar a
instàncies del pare amb una filla i neta de parlamentaris. Tampoc no va escollir la
carrera a què es va dedicar i que ben aviat va qualificar com a servitud. La qual cosa
no va impedir que arribés a ser magistrat i que s’ocupés de drets senyorials en
disputa, de contractes de parceria, d’assumptes de successió, i de litigis que
tinguessin a veure amb beneficis eclesiàstics. Un període que coincideix amb les
primeres guerres civils, com les que anomena, i que veu com les antigues certituds
provinents de la construcció harmoniosa de Tomàs d’Aquino, que permetien llegir
l’ordre diví en tot l’univers i de produir-ne el reflex en la ciutat terrenal, s’enfonsen.
A partir del 1540, el protestantisme s’implanta a Agen, a Clairac, a SainteFoy, i a Bergerac. El 1560, Jeanne d’Albret fa pública la seva conversió i fa del
calvinisme la religió oficial del Béarn. La ruptura arriba al bell mig del domini de
Montaigne, a través de la seva família, ja que una de les seves germanes es va
convertir. Arlette Jouanna mostra fins a quin punt la situació política i religiosa
obliga Montaigne a navegar, tot restant proper a la religió catòlica. Jouanna posa
en evidència el caràcter fundador de la seva amistat amb La Boétie, de la seva
trobada amb els caníbals del Brasil, de la seva traducció de la Teologia natural de
Raymond Sebond. També mostra que la retirada, el 1571, no és pas una ruptura,
sinó que és el resultat d’una llarga maduració que mai no va evitar que Montaigne
s’ocupés activament de casa seva, d’administrar i d’augmentar els seus béns, de
rebre els membres de la seva família, i de cercar el contacte amb les famílies nobles
de la regió. Montaigne es considera un home d’espasa, practica els plaers propis del
seu rang, com la caça, l’art eqüestre, el jeu de paume i, alhora, vol demostrar que
les seves noves ocupacions intel·lectuals no són pas contradictòries amb l’ideal
nobiliari.
I és ben bé perquè Montaigne pretén proporcionar als cavallers del seu
temps un nou ideal d’excel·lència i d’heroisme, diferent dels valors col·lectius
acreditats al seu temps, que presenta la primera edició dels seus Assajos, publicat el
1580, al rei Enric III, amb l’esperança sens dubte d’esdevenir un dels seus
consellers. Montaigne fins i tot acompanya les tropes reials al setge de La Fère, on
el seu amic Philibert de Gramont troba la mort. Poc després, parteix en direcció a
Alemanya, Suïssa i Itàlia, en companyia del germà, del cunyat, d’un secretari i d’un
bon nombre de criats. Viatge d’observació de costums, però sobretot de diversitats
religioses, el coneixement de les quals li serà útil a la cort.
No és Enric III qui el reclamarà des de Roma, sinó que serà la seva ciutat de
Bordeus, que l’havia escollit alcalde, un càrrec que el seu pare ja havia exercit. El

1584 serà reelegit, sens dubte gràcies al seu talent com a negociador. No va deixar
de ser un mediador de pau, al nivell local sobretot, ja que res no permet de pensar
que Caterina de Mèdici l’hagués cridat perquè l’ajudés en les seves negociacions
amb el rei de Navarra i el príncep de Condé.
Arlette Jouanna segueix Montaigne pas a pas, de tan a prop com els
documents li ho permeten, combatent extrapolacions arriscades, mites i clixés.
Jouanna mostra que si Montaigne va ser un dels primers que van gosar enunciar
una paraula sense cap altra garantia que ella mateixa, també va rebutjar qualsevol
coherència del seu jo, tot això sense renegar mai de la seva inserció en el teixit
social que representava la família, l’orde nobiliari, les relacions de veïnatge i de
clientela, la pertinença a un país i a una església. N’acceptava els lligams, tot
mostrant com es podien viure lliurement. Restituir Montaigne al seu lloc en el segle
que va viure permet de rellegir els Assajos amb una mirada nova.

ROBERT KOPP (1939) és un escriptor i editor suís. Ha estat professor de
literatura francesa a la universitat de Bâle, a la universitat de París IV-la Sorbona i a
la universitat de París X-Nanterre. És especialista en la literatura francesa dels
segles XIX i XX i col·labora amb diverses revistes literàries.

Entrevista a Carl Theodor Dreyer
L’any 1965, en el marc del tercer festival de cinema de Nova York, el director danès
Carl Theodor Dreyer va concedir aquesta entrevista.
Aquesta és una ocasió extraordinària. No hi ha cap altre camp on els superlatius
es facin servir amb menys valor que en la crítica cinematogràfica. No obstant
això, en la història del cinema hi ha alguns noms que estan a dalt de tot, com a
artistes purs i enormes. Un d’aquests pocs noms —i no hi pot haver cap desacord
en aquest sentit— és el director danès Carl Theodor Dreyer. Nascut el 1889, va
començar a dirigir pel·lícules el 1918. D’entre la seva producció més destacada cal
anomenar La passió de Joana d’Arc, Dia de còlera, Ordet, i la seva pel·lícula més
recent, Gertrud. Per dir-ho d’una manera poc adequada, estic encantat que el
senyor Dreyer ens hagi honorat amb la seva visita.
Sigueu molt benvingut.
DREYER: Moltes gràcies.
Sé que viviu molt en el present, per tant, comencem, si us sembla bé, amb el vostre
darrer film, Gertrud, que es va presentar al tercer festival de cinema de Nova York,
ens podeu dir que us va conduir a aquesta obra? Què us va interessar, d’aquest
tema?
DREYER: En aquesta època dominada pel sexe em va interessar parlar de l’amor i
dels diferents tipus d’amor que hi ha, però que continuen sent amor. I ho vaig
trobar en una obra del dramaturg suec Hjalmar Söderberg. Gertrud està construïda
a partir de la història d’amor que Söderberg va viure amb una dona jove del sud de
Suècia que s’havia traslladat a Estocolm atreta pel món literari que hi havia a la
capital en aquell moment. Era l’època de Strinbdberg, d’Ibsen, de tots els grans
escriptors escandinaus, i de pintors com Larsson i d’altres... Però vaig intentar que
la pel·lícula no fos tan sols sobre la història entre Söderberg i aquesta noia, que
havia vingut per veure si ell la podia ajudar a ser poeta, sinó també sobre la vida a
Estocolm en aquell moment.
Però oi que és cert que el tema del lloc que l’amor ocupa en el món de la dona és
constant en molts dels vostres films i en la vostra vida? Sempre us ha interessat?
DREYER: No ho sé. Crec que no faig conscientment. Però sempre m’he sentit atret
pel patiment de la gent i en particular de les dones. Joana d’Arc...
En parlarem, segur. Pel que fa a Gertrud, heu esmentat alguns pintors, la qual
cosa em fa pensar en la qualitat de la llum que hi feu servir —les vostres pel·lícules
són famoses per la llum— sembla menys obertament dramàtica que, per exemple,

a Dia de còlera. Vau visualitzar aquest canvi de to abans de començar la
pel·lícula?
DREYER: Tot això va sol. És part de l’estil de la pel·lícula. Quan fa un o dos dies que
hi treballem, ja sabem quin tipus de llum tenim i quin estil volem.
Dit d’una altra manera, l’estil prové de la vostra experiència.
DREYER: De la feina diària.

Entesos. Ara, si us sembla bé, m’agradaria remuntar-me al principi del tot de la
vostra carrera cinematogràfica i saber com us vau interessar pel cinema, perquè
això devia ser al voltant de la Primera Guerra Mundial, oi?
DREYER: Oh, sí. Va ser abans de la Primera Guerra Mundial. La guerra va ser del
1915 al 1918 i jo vaig començar el 1911 o el 1912. Em vaig adonar que no hi havia
periodistes joves que escriguessin sobre pel·lícules. I llavors gradualment em vaig
anar relacionant amb la gent del cinema i un dia em van demanar que escrigués el
guió d’una pel·lícula. Ho faig fer, i després en vaig escriure un altre, i un altre i en
aquell moment hi havia diverses companyies però la més gran era...
Tot això a Copenhagen?
DREYER: A Copenhagen. A l’empresa més gran que hi havia em van demanar si
volia entrar al dramaturkisch departament, on escrivien i estudiaven guions.
El que en diríem l’àrea de guions.
DREYER: Sí, l’àrea de guions. Però dramaturkish sona millor...

Més grandiloqüent.
DREYER: Em vaig familiaritzar amb l’escriptura de guions i la filmació de novel·les i
coses així. I una mica més endavant vaig començar a muntar pel·lícules, a editarles. En aquella època els directors només treballaven a l’estiu, dos o tres mesos, i
feien deu, dotze o quinze pel·lícules.
Perquè necessitaven la llum del sol.
DREYER: Sí, i no tenien temps de muntar les pel·lícules i per això hi havia un
departament especial per fer-ho. Jo formava part d’aquest departament i en vaig
arribar a ser el cap. Vaig aprendre una pila de coses treballant en el muntatge
perquè els directors ens enviaven les pel·lícules tan bon punt havien acabat la
darrera presa. Ens enviaven tot el material a l’estudi, al departament de muntatge.
I ho deixaven en les vostres mans.
DREYER: Ho deixaven tot en les meves mans i vaig aprendre moltíssim fent aquesta
feina.
Muntant el material.
DREYER: Sí, sí.
La vostra primera pel·lícula va ser El president i la vau dirigir vos mateix.
DREYER: Sí; em van demanar si m’agradaria dirigir un film i vaig acceptar. Vaig
escollir El president de l’autor austríac Karl Emil Franzos. Era una història una
mica melodramàtica però que em va donar l’oportunitat de treballar amb
flashbacks, la qual cosa era molt nova en aquella època.
La crítica contemporània d’aquesta pel·lícula no només es va referir als
flashbacks, sinó que ja va ressaltar que la pel·lícula tenia uns escenaris que
contribuïen a la construcció dels personatges.
DREYER: Sí. M’hi vaig esmerçar molt per aconseguir bones localitzacions i em vaig
assegurar que qualsevol habitació dugués el segell de l’home o de la dona que hi
vivia. I, per tant, per comprendre les personalitats dels personatges va ser molt útil
veure com eren les habitacions. En aquest aspecte estava molt influït pel pintor
danès Hammershøi.
Ben poc després vau fer un film més imponent, més ambiciós titulat Fulls del llibre
de Satanàs.
DREYER: Sí, als directors joves de l’època —érem deu o dotze o més— un dia ens van
convidar a veure la darrera pel·lícula americana que havia arribat, que era

Intolerance de Griffith, i em va colpir profundament. Vam estar veient la pel·lícula
fins ben entrada la nit i vaig tornar cap a casa tot sol, i en aquell moment em va
semblar que veia tantes noves possibilitats per les meves pel·lícules com no m’havia
passat mai. Per casualitat m’havien demanat que fes un guió en col·laboració amb
un autor danès i Marie Corelli, i el vaig dividir en quatre episodis com la pel·lícula
de Griffith. Quatre episodis separats. Vaig confessar haver estat influït directament
per Modern Story of Intolerance de Griffith.

Crec que heu dit que només sou conscient que us hagin influït dos directors, i un
d’ells és Griffith.
DREYER: Sí, Sjöstrom i Griffith. Em van ensenyar coses sobre el millieu i sobre el
ritme perquè fins aquell moment les pel·lícules es feien en aquell ritme idiota tan
ràpid que semblava que tingués l’objectiu que la gent oblidés el que acabaven de
veure. I llavors vaig veure una pel·lícula, Els fills d’Ingmar de Sjöström, i vaig veure
que els seus actors, que hi feien de pagesos, entraven en una habitació de manera
lenta i a pas normal, i caminaven al voltant d’una taula enorme i vaig entendre que
allò el ritme real de la gent del camp. Els pagesos no es mouen ni salten com actors
de pel·lícules, aquells actors actuaven realment com si fossin pagesos.
Sí, i vau adquirir, si ho puc dir així, el ritme del moviment dels personatges.
DREYER: Sí.

Durant els anys vint, vau passar força temps a Berlín, oi?
DREYER: Sí, vaig anar a Berlín per conèixer un autor danès, Madelung, que havia
viscut a Rússia molts anys i havia escrit un llibre titulat Love One Another, que
descriu els pogroms de Rússia del 1905.
És la vostra pel·lícula sobre l’antisemitisme rus.
DREYER: Sí, sobre l’antisemitisme rus. El Museu danès del cinema fa poc que n’ha
obtingut una còpia molt completa de Rússia. Era molt difícil de trobar.
Anem a parar ara al tema al qual la majoria de nord-americans associen el
vostre nom: Joana d’Arc. Feia temps que us rondava aquest tema?
DREYER: Us diré la veritat. Estava negociant amb una empresa francesa, Societé
Générale des Films, i em vam preguntar que què m’agradaria fer. Els vaig
respondre que no ho sabia, que m’agradaria fer Maria Antonieta, Caterina de
Mèdici o Joana d’Arc. Em van dir que m’havia de decidir: «Només en pots fer una.»
I llavors vaig triar Joana d’Arc.
El mètode de Joana d’Arc ha esdevingut famós arreu del món si més no entre els
especialistes i el públic. Ho teníeu tot al cap o va anar evolucionant mentre fèieu el
film, com amb Gertrud.
DREYER: No, l’estil no estava pensat, però vam treballar amb el vestuari i les
localitzacions. Tenia un arquitecte alemany, a més de l’arquitecte francès Jean
Vigo, i de mica en mica va sorgir l’estil i després el guió que estava basat en el judici
de Joana d’Arc i, directament basat en el protocol del qual només hi ha dues còpies
en tot França, una a París i l’altra a Rouen, em sembla. I aquest protocol només
consisteix en preguntes i respostes. I per cada pregunta hi havia una plànol curt de
l’home que l’havia fet i un altre de la pobra Joana d’Arc que responia. I és per això
que va sorgir d’una manera natural que la pel·lícula fos...
Una confrontació de les dues parts.
DREYER: Sí.
Per tant, podríem dir que les actes del judici us van dictar l’estil.
DREYER: Sí, es podria dir. Cert. Això és el que volia dir.
Falconetti, que fa el paper de Joana a la pel·lícula, era actriu?
DREYER: Havia estat cercant l’actriu adequada durant mesos i desenes i desenes i
desenes d’actrius joves totes es pensaven que eren la Joana d’Arc que jo volia. Però
jo dubtava molt i un dia em van demanar que anés a un petit teatre que hi havia en

un bulevard i la vaig veure en un vodevil molt banal i, tot i que em va atraure, no
vaig pensar que fos ella, però em van convidar a prendre un te amb ella en el seu
apartament als Camps Elisis i hi vaig anar i vam seure junts i vam parlar de Joana
d’Arc i em vaig adonar que hi havia alguna cosa dins aquella dona que era molt
interessant. Li vaig demanar que l’endemà mateix vingués sense maquillatge, amb
la cara neta, que li faria unes fotos. I va venir. Va arribar maquillada, però s’ho va
treure. (De fet, mentre rodàvem la pel·lícula és el que va fer cada dia: al matí
arribava amb maquillatge i se’l treia.) I li vam fer una foto amb la cara neta i em va
semblar que era molt interessant: figurativament parlant tenia algunes cicatrius del
pas del temps o d’haver patit, no ho sé, però en aquella cara hi havia alguna cosa
molt bonica i vaig aconseguir que acceptés. Bé, se’n va encarregar la companyia.
La resta és, literalment, història.
DREYER: Sí.

La cosa curiosa sobre aquesta pel·lícula en aquest país és que va arribar el 1929,
quan ja hi havia les pel·lícules sonores, i un dels titulars d’una crítica del vostre
film va ser: «L’obra mestra d’un art moribund», volent dir que el cinema mut
s’estava morint.
DREYER: Hi havia un crític francès, André Davison, que va escriure que aquest era
el darrer film mut i el primer sonor perquè la pel·lícula es construeix sobre el
diàleg.
Sí, tot i que és mut, es construeix per mitjà de les preguntes i respostes.
DREYER: Sí.
Però la vostra pel·lícula següent, Vampir, tres o quatre anys després, contenia
molt poc diàleg. Us resistíeu al so, com Chaplin, o...
DREYER: No, no. El que passava amb el so és que en aquell moment era molt més
car que fer una pel·lícula muda. Igual com avui dia filmar en color és molt més car

que no pas fer-ho en blanc i negre. La qüestió era com podíem fer una pel·lícula
sonora sense parlar i sense banda sonora. I ho vam fer d’aquesta manera: vaig
trobar un grup d’actors alemanys, francesos i danesos. I ho vam fer en tres
versions: tots parlaven anglès, francès i alemany tan bé que el moviment dels llavis
era correcte. Per això, més endavant no va ser difícil posar ... sobre la pel·lícula.
Vam tenir tres versions: l’anglesa, la francesa i...
Tot plegat per un motiu tècnic i no pas artístic.
DREYER: Sí. I el diàleg era molt lent. I hi havia molts altres sons.
Efectes de so.
DREYER: Gossos bordant i nens que ploraven...
M’agradaria treure ara el que segurament serà el darrer tema, que és la vostra
pel·lícula Dia de còlera, que vau fer el 1943 en una Dinamarca ocupada pels
alemanys. Quan fèieu aquesta pel·lícula teníeu al cap la lluita contra l’opressió
com a analogia de la situació del vostre país?
DREYER: Bé, es va insinuar que la pel·lícula era un atac dissimulat contra els
alemanys, però em sap greu dir que no ho era. No hi vaig pensar en això. Vaig voler
fer una versió d’una obra noruega i no tenia cap intenció de canviar-la per atacar
els alemanys. Ja havien patit a Dinamarca a causa del moviment de resistència i
hauria trobat molt artificial fer servir una pel·lícula per això.
En altres paraules, no vau voler manipular una obra per tal de donar-li un gir...
DREYER: No. Volia fer una bona pel·lícula des del punt artístic i prou.

La següent pel·lícula vostra que coneixem bé en aquest país és Ordet de Kaj Munk,
el pastor dramaturg que va ser assassinat pels nazis. Com vau arribar-hi?

DREYER: Sí, resulta que vaig ser en la primera representació de l’obra i em va
entusiasmar tant com a objecte cinematogràfic que vaig preguntar a Kaj Munk si
tindria alguna opció de fer-ne una versió, i em va respondre per escrit: «Sí, posa un
xec de dos-cents cinquanta mil dòlars al sobre». Ell era així. No ho vaig poder fer,
però dos anys després, quan ell ja era mort, vaig poder fer la pel·lícula.
I la vau fer al poble natal de Munk.
DREYER: Sí. Era pastor i vam filmar en l’església on havia exercit. Era un home molt
valent que parlava contra els alemanys, que el van interrogar diverses vegades, però
va continuar fent-ho. Un dia, un cotxe alemany amb quatre oficials es va presentar
davant de casa seva i el van detenir davant de la seva dona.

Tinc temps de fer-vos una darrera pregunta i té a veure amb una de les llegendes i
misteris apòcrifs que circulen: té a veure amb la pel·lícula sobre Jesús que heu
estat planificant durant anys. Teniu intenció de continuar endavant amb aquesta
idea?
DREYER: Sí, espero poder fer-ho algun dia, però no ho puc fer sense diners. És això.
En teniu el guió?
DREYER: En tinc el guió i crec que és bo. I això és la base d’una bona pel·lícula.
Així, doncs, encara teniu una part substancial de la vostra carrera davant vostre.
Moltes gràcies.
DREYER: Gràcies.

CARL THEODOR DREYER (1889-1968), director de cinema i guionista danès.
De jove va començar a treballar en el món del periodisme fins que va trobar feina
com a guionista. Des de 1918 fins 1965 va dirigir vint-i-quatre pel·lícules, la més
famosa de les quals és La passió de Joana d’Arc (1928). És considerat un dels
directors europeus més importants de la història.

Estació de servei
ELIZABETH BISHOP
Oh, que bruta!
—aquesta petita estació de servei,
xopa d’oli, impregnada d’oli
fins a una inquietant, total
translucidesa negra.
Compte amb aquell misto!
El pare duu posada una granota
bruta i xopa d’oli
cenyida sota els braços,
i diversos fills llestos
i murris i greixosos l’ajuden
(és una estació de servei familiar),
tots completament bruts.
Viuen a l’estació?
Darrere els sortidors
hi ha una porxada de ciment
amb un conjunt de vímet
aixafat i impregnat de greix;
al sofà de vímet
un gos brut, força còmode.
Alguns còmics proporcionen
l’única nota de color—
d’un cert color. Són
damunt un cobretaula fosc i gran
que cobreix un tamboret
(part del conjunt), al costat
d’una begònia grossa i hirsuta.
Per què la planta supèrflua?
Per què el tamboret?
Per què, oh, per què, el cobretaula?
(Brodat en punt de margarida
amb margarides, crec,
i amb ganxet gruixut gris).
Algú va brodar el cobretaula.
Algú rega la planta,
o l’olia, potser. Algú
ordena les files de bidons
per tal que diguin fluixet:
ESSO-SO-SO-SO
als cotxes nerviosos.
Algú ens estima a tots.

ELIZABETH BISHOP (1911-1979). Prosista, poeta i traductora. Va ser criada
pels seus avis. La seva influència principal fou la de Marianne Moore, amb qui va
conrear una amistat que va durar tota la vida. Com és evident ens els seus poemes,
Bishop va viatjar força i va viure a París, Mèxic, i més de deu anys al Brasil. Va
escriure per a The New Yorker i va fer classes a les universitats de Washington,
Harvard i Nova York. La seva obra destaca per una observació del paisatge i de la
naturalesa humana d’una precisió, honestedat, sentit de l’humor i generositat
corprenedores.

Del plaer i del turment de traduir
CARLES CARDÓ

B

en mirat, la tasca de traduir és la més adient a la situació actual, tant de la
nostra cultura com de la nostra llengua. Si ens decidim d’una vegada a
matar tots els nostres cofoismes i a voler veure les coses tal com són, caldrà
que convinguem que la nostra cultura és, en molts rams, incoativa i que la nostra
llengua literària es troba només en camí de posseir l’instrument necessari per a
l’expressió de tots els matisos de pensament i d’emoció. En camí ben orientat,
certament; en camí molt avançat, sens dubte; però ens faria un gran mal de creure
que el camí ja és acabat. No cal llegir les grans obres científiques i literàries que es
produeixen en altres llengües; no cal ni llegir revistes: basta llegir diaris.
Això no ens ha de descoratjar. Ultra que totes les llengües i totes les
cultures han passat per aquesta etapa, tenim el consol que aquesta situació peculiar
de la nostra llengua ens permet el plaer difícil de la creació de formes i àdhuc de
paraules. Deport perillós, és cert, però no cal tenir por: el temps garbella les
pensades i destria el gra del boll amb un criteri de selecció difícilment superable. Si
rellegiu obres d’escriptors nostres ben eminents, fins entre alguns de vius, hi
trobareu un bon nombre de provatures caigudes de l’esment de tothom, al costat
d’endevinacions reeixides.
De moltes ciències, principalment de les disciplines de l’esperit, ens
manquen encara les grans obres fonamentals que creïn les formes de llenguatge
amb què han d’expressar-se. Seria follia d’esperar l’aparició dels grans talents que
han de produir-les per impuls original. Val més que aquestes grans ments, quan
apareguin, es trobin ja el llenguatge preparat, si no volem que l’arduïtat de la tasca i
llurs insuficient vocació o preparació lingüística els condemnin a escriu- re o en un
català rònec o en una llengua estranya. Per a això, l’únic recurs és traduir. L’hora
actual de Catalunya és, en gran mesura, l’hora de les traduccions. Les Fundacions
fan, en aquest sentit, una gran tasca.
Però, a més, l’exercici de la traducció és utilíssim al traductor. Deixem de
banda que les obres que es tradueixen solen ésser obres notables, i que la millor
manera d’arribar a conèixer un llibre és traduir-lo bé: d’on, un augment
considerable de cultura. Fixem-nos només en els guanys d’ordre literari i lingüístic.
El traductor, si és conscienciós i ha tingut traça a elegir l’obra a anostrar, n’ha de
sortir amb un enriquiment molt notable dels seus recursos lingüístics.
La raó és òbvia. Escriure original és relativament fàcil. És dir el que es vol
dir i es pot, i la resta s’abandona. I com que quasi sempre les idees són suggerides
per les paraules, només les paraules ja posseïdes inspiraran temes a desenrotllar, i
la llengua tindrà una creixença molt lenta. Un matís que no tingui la seva paraula o
la seva expressió bona i feta en català difícilment s’acudirà a l’escriptor, i si se li
acut, o farà una giragonsa elegant, o desistirà d’expressar-lo. L’escriptor és amo de
dir el que vulgui i com vulgui. Així, el llenguatge de molts escriptors resta més aviat
estancat dins una àrea reduïda de paraules i de construccions, sols paulatinament

eixamplada per les lectures. I com que la majoria dels escriptors llegits produeixen
pel mateix sistema, aviat s’esdevé que la llengua resta confinada a un petit
vocabulari, enormement distant del de les llengües cultes que ens volten.
El traductor, per contra, si és honrat, no té aquesta llibertat de moviments.
Ha de dir exactament allò que l’autor traduït diu en una llengua que té un
instrumental expressiu molt més complet que la nostra. Sovint es troba amb
paraules, amb frases, amb metàfores, que no tenen un equivalent dins el llenguatge
sumari que circula pels diaris i pels llibres catalans que llegeix habitualment, i
llavors l’honestedat més elemental veda tot recurs a la giragonsa, a l’afebliment, o a
l’omissió, de la qual no seria estrany que s’haguessin donat casos. Llavors el
traductor que té una consciència professional ha de remenar diccionaris, ha de
llegir autors antics, ha d’escorcollar els recons de la seva memòria, ha d’escoltar i, si
cal, consultar la gent del poble, i en últim recurs, si posseeix el geni de l’idioma, ha
de temptar l’aventura de la invenció.
Aquesta gimnàstica intel·lectual practicada durant uns quants anys, dona a
l’escriptor una agilitat, un coneixement de la llengua, un aprofundiment dels seus
sistemes d’expressió, una esma per trobar solucions, que no adquiriria mai si
només escrivia original.
I encara, el tracte assidu amb grans escriptors, amb autors que
construeixen bé, que s’expressen sense entortolligaments, sense caigudes d’estil,
sense incorreccions ni concessions a la barbàrie, forma un gust i crea uns hàbits de
dignitat expressiva que es troben a mancar massa vegades entre nosaltres.
Per molts conceptes, crec que l’exercici de traduir bons autors és necessari.
Ho és per a l’enriquiment de la llengua i de la cultura, ho és per a la formació del
sentit de la correcció i de la dignitat literària, ho és per a l’adquisició de l’agilitat i
de l’esma dins el camp teòricament il·limitat de les possibilitats expressives del
català, ho és per a la preparació de l’instrument de què hauran de servir-se els
homes de ciència venidors. Traduir és un turment, o un seguit de turments, perquè
els problemes, quasi sempre insolubles a primera vista, es presenten ratlla per
ratlla. I és un turment ingloriós.
Ingloriós, però no mancat d’altres recompenses més altes. El goig de
l’esperit cada vegada que s’ha trobat una solució encertada, o que s’ha enriquit amb
un nou instrument la potència expressiva de la llengua, és un goig regi entre els
regis.
* Article publicat a La Veu de Catalunya el 3 de juliol de 1936.

CARLES CARDÓ (Valls, 1884 – Barcelona, 1958) va ser eclesiàstic, traductor i
escriptor. De ben jove va començar a col·laborar en diaris com El Matí, La
Publicitat i La Veu de Catalunya. Entre 1928 i 1948 va participar en la traducció de
dotze llibres de la Bíblia. El 1936 es va haver d’exiliar, primer a Torí i després a
Friburg. El 1954 va tornar a Catalunya.

Rhema
IMRE KERTÉSZ
De fet, el premi Nobel és repugnant, però em va solucionar la vida.
ÓSSIP MANDELSTAM
Un poeta no és una persona sense professió, incapaç de fer cap altra cosa, sinó més
aviat una persona que transcendeix la seva professió i la subordina a la poesia.
GOETHE
Expressar-se és cosa natural; recollir l’expressió tal com ha estat dita, cultura.
MERCÈ RODOREDA
Les coses eren boniques; la vida no gaire.
MARCEL RÉJA
Viatjo per conèixer la meva geografia.
ISMAÏL KADARÉ
El servilisme dels condemnats perpetua la paràlisi.
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Pàgina 6: Landscape Theme and Variations (I), del pintor neozelandès Colin
McCahon (1919-1987).
Pàgina 10: Reproducció d’un quadre de Jackson Pollock (1912-1956) pensada per
decorar.
Pàgina 12: Litografia d’Albert Ràfols Casamada de 1975.
Pàgina 13: L’astrònom (1668) i El geògraf (1668-1669) de Johannes Vermeer
(1632-1675).
Pàgina 18: Dos quadres de Giovanni Bellini: La Verge i el Nen (al voltant del
1490), que fa 88,9 x 71,1 cm i és al MET de Nova York, i Retrat d’un jove (al voltant
del 1500), que fa 31 x 25 cm i és a la National Gallery of Art de Washington.
Pàgina 21: El cavaller, la mort i el dimoni (1513), de Dürer (1471-1528). És un
gravat que fa 25 x 19,6 cm i és a la National Gallery of Art de Washington.
Pàgina 30: L’anatomia de les espatlla i del coll (1510-1511), de Leonardo Da Vinci.
Fa 29,2 x 18 cm i pertany a la Royal Collection Trust d’Anglaterra.
Pàgines 31, 32 i 33: Fotogrames de La Belle noiseuse (1991). Amb Michel Piccoli
i Emmanuelle Béart. La pel·lícula està basada en L’obra mestra desconeguda de
Balzac.
Pàgina 34: Jacques Rivette l’any 1989.
Pàgina 38: A Woman’s Work (1912) de John Sloan (1871-1951). Fa 80,3 x 65,4 cm
i és al Cleveland Museum of Art.
Pàgina 39: Dempsey and Firpo (1924) de Georges Bellows (1882-1925). Fa 129,9
x 160,7 cm i és al Whitney Museum of American Art de Nova York. Representa un
combat que va tenir lloc el 14 de setembre de 1923 entre el campió de pesos pesants
Jack Dempsey i l’aspirant, l’argentí Luis Ángel Firpo. Tot i que el combat el va
guanyar Dempsey, l’escena del quadre mostra un dels moments en què Firpo el va
fer caure. L’home calb de l’esquerra és Bellows mateix.
L’altre imatge d’aquesta pàgina representa House by the Railroad (1925) d’Edward
Hopper (1882-1967). El quadre fa 61 x 73,7 cm i és al MOMA de Nova York.
Pàgina 40: The Geranium (1911) de Max Weber (1881-1961). Fa 101,3 x 81,9 cm i
és al MOMA de Nova York.
Pàgina 41: The Steaming Odin (II) (1927) de Lyonel Feininger (1871-1956). Fa
67,3 x 100,3 cm i és al MOMA de Nova York. L’altre quadre és Lower Manhattan
(Composing Derived from Top of Woolworth) (1922) de John Marin (1870-1953).
Fa 54,5 x 67,5 cm i és al MOMA de Nova York.

Pàgina 42: Banana Flower (1934) de Georgia O’Keeffe (1887-1986). Fa 55,2 x
37,7 cm i és al MOMA de Nova York.
Pàgina 43: Pippin House, East Liverpool, Ohio (1920) de Charles Burchfield
(1883-1967). Fa 66 x 49,2 cm i és al MOMA de Nova York. L’altre quadre és
Grandmother (1925) d’Arthur Dove (1880-1946). Fa 50,8 x 54 cm i és al MOMA de
Nova York.
Pàgina 44: Roofs, Summer Nights (1906) de John Sloan. Fa 41,3 x 45,7 cm i és al
Reynolda House Museum of American Art de Winston-Salem.
Pàgina 52: Dos quadres de J. M. W. Turner (1775-1851). El primer és Posta de sol
sobre un llac (1840), que fa 91,1 x 122,6 cm, i l’altre, Sortida del sol amb monstre
marí (1840), que fa 91,4 x 121,9 cm. Tots dos són a la TATE de Londres.
Pàgina 53: Ombra i foscor. La nit del diluvi (1843) de J. M. W. Turner. Fa 78,7 x
78,1 cm i és a la TATE de Londres.
Pàgina 54: Llum i color (la teoria de Goethe) —matí després del diluvi— Moisès
escrivint el Gènesi (1843) de J. M. W. Turner. Fa 78,7 x 78,7 cm i és a la TATE de
Londres.
Pàgina 55: Dos quadres de Turner. El primer és Paisatge amb un riu i una cala a
la llunyania (1835-1840), és al Louvre i fa 93 x 123 cm. L’altre és L’àngel dempeus
al sol (1846), fa 78,7 x 78,7 cm i és a la TATE de Londres.
Pàgina 56: Dos quadres de Turner. El primer és Sortida del sol. Un vaixell entre
dos promontoris (1835-1840), fa 91,4 x 121,9 cm i és a la TATE de Londres. L’altre
és Els castell de Norham, trenc d’alba (1845), fa 90,8 x 121,9 cm, i és a la TATE de
Londres.
Pàgina 57: Autoretrat (1799) de J. M. W. Turner. Fa 74,3 x 58,4 cm i és a la TATE
de Londres.
Pàgina 60: Sense títol de Jacob Balgley.
Pàgina 64: Hort amb ase (1918) de Joan Miró. Fa 64 x 70 cm i és al Moderna
Museet d’Estocolm.
Pàgina 76: Fotograma de Gertrud (1965) de Carl Theodor Dreyer.
Pàgina 78: Fotograma d’Intolerance: Love’s Struggle Throughout the Ages (1916)
de David Wark Griffith (1875-1948).
Pàgina 80: Fotograma de La passió de Joana d’Arc (1928) de Carl Theodor
Dreyer.
Pàgina 81: Fotograma de Dia de còlera (1943) de Carl Theodor Dreyer.

Pàgina 82: Fotograma d’Ordet (1955) de Carl Theodor Dreyer.
Pàgina 83: Carl Theodor Dreyer.
Pàgina 85: Elizabeth Bishop
Pàgina 92: Pablo Picasso el 1909 o 1910.
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