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Les estrelles de l’art contemporani

LA MIRADA ATENTA VICENÇ FURIÓ

quest és el títol del llibre on el so-
ciòleg francès Alain Quemin estu-
dia el tema de la notorietat artísti-

ca en les arts visuals. Ho fa a partir de
l’anàlisi d’una dotzena de rànquings inter-
nacionals que fa anys que es publiquen.
Rànquings que es fan amb criteris diver-
sos. Alguns a partir de dades exclusiva-
ment institucionals i d’experts (exposi-
cions en museus o centres importants, es-
tudis d’especialistes en publicacions de re-
ferència); d’altres a partir del volum de
vendes; finalment n’hi ha que barregen els

A dos nivells (institucional i de mercat). Te-
nint en compte la diversitat i considerant
només els artistes vius, alguns dels noms
que destaquen són els de Nauman, Ger-
hard Richter, Georg Baselitz, Cindy Sher-
man, Jeff Koons, Damien Hirst (aquests
últims més ben situats en el mercat que en
la reputació institucional), entre altres.

Més interessant que els noms són les
pautes. El biaix nacionalista de les llistes,
on dominen artistes d’uns determinats
països; correspondències entre la reputa-
ció institucional i el mercat (Richter), però

també contrastos i excepcions significati-
ves, com ara l’èxit de vendes d’alguns artis-
tes xinesos (Fanzhi, per exemple), que no
destaquen en els llistats de reputació insti-
tucional; el sostre de vidre de les dones ar-
tistes al voltant d’un 20-25%, i un resultat
sorprenent: l’edat. A la dècada del 1970,
artistes de 30 anys podien arribar a alts ni-
vells de consagració (la mitjana era d’uns
40). A principis del segle XXI, la mitjana
d’edat dels artistes més consagrats se situa
al voltant dels 60 anys. Avui cal temps per
fer-se un bon currículum. ❋

s un fet altament lamentable que
l’obra del gran Malcolm Lowry hagi
desaparegut pràcticament de l’esce-

na literària del món anglosaxó. En el mer-
cat del llibre més comercial podem tro-
bar-hi, amb una mica de sort, Sota el volcà
(tornada a traduir per Viena) i Lunar
caustic. A hores d’ara, si vols llegir Lowry
has de recórrer a les edicions acadèmiques
i crítiques de la Canadian Literature Co-
llection de la meritòria University of Otta-
wa Press. Com si Lowry fos un autor d’in-
terès local, que han acollit els canadencs
perquè els seus, els anglesos, no el volgues-
sin i perquè va passar uns anys literària-
ment fèrtils fent d’okupa en una cala a Do-
llarton, a British Columbia.

La seva tomba al cementiri de l’església
de Saint John the Baptist, al minúscul po-
ble de Ripe, al comtat d’East Sussex, ja no
és un lloc de culte i d’obligat pelegrinatge i
el jardiner no ha de retirar llaunes de cer-
vesa i ampolles de ginebra. Per una altra
banda, els propietaris de White Cottage,
on va viure el darrer any i mig de la seva
dramàtica vida, no han de patir les onades
constants dels mitòmans i tafaners. La pèr-
dua de Lowry és intolerable perquè es trac-
ta d’un dels millors narradors i poetes del
segle XX, un dels diversos hereus de l’Alta
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On és
Lowry?

Modernitat, juntament amb Nabokov i
Beckett. Una de les grans mentides de la
crítica literària, una mentida que s’ha em-
passat mig món, és l’afirmació categòrica
que l’Alta Modernitat va passar a millor vi-
da després de la guerra.

Les raons que expliquen l’oblit de Lowry
són una veritable barbaritat. La falta de
comprensió a fons de la profunditat con-
ceptual i la perfecció formal de la seva pro-
ducció. La proliferació d’inèdits de poca
fiabilitat textual, fruit de la intervenció de la
segona dona, Margerie Bonner, que va viu-

re fins al 1988 gràcies als drets d’autor del
seu marit. L’adinerada família de Lowry es
va negar a atorgar-li una pensió tal com ella
havia exigit. La imatge sensacionalista de
maleït embriagat i al·lucinat creada pels
seus dos biògrafs, Douglas Day i Gordon
Bowker. La banalitat i inconstància de les
modes literàries generades pels editors amb
finalitats i criteris mercantilistes. La impa-
ciència dels lectors actuals que, consentits
per la postmodernitat, no estan disposats a
fer l’esforç gratificant que significa llegir
l’obra de Lowry com cal i com es mereix. ❋
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