
La referència a Josep Pla acti-
va en ell un bell record de la
seua lectura d’El quadern gris:
“Ningú com ell ha descrit les
ondulacions d’una milotxa en

el cel de primavera. Supose
que aquella imatge se li va que-
dar gravada durant els anys
d’adolescència i després la va
recuperar amb aquella mes-

tria inigualable... Això és el que
busquem els artistes: rescatar
les emocions de la nostra joven-
tut, quan teníem tota la vida
per davant”.

D iuen alguns que, perquè
vivim uns temps de bui-
dor en idees i en valors,

ha augmentat considerablement
el pes de les emocions en la vida
quotidiana. Dit i llegit així, l’argu-
ment, formulat a priori contra la
banalitat, perd tot el seu interès
precisament perquè és banal en
si mateix, és a dir, perquè ens fa
creure, potser sense voler-ho,
que les emocions constitueixen
una mena de càrrega estèril i
malsana de l’ànima humana,
que no pot trobar l’excelsitud
més que en el territori del raona-
ment clar i distint. Ja sabem, per
fortuna, que això no és cert. No
ho és ni en la vida quotidiana ni
en activitats més sublims que en
res contribueixen a incrementar
la buidor que, segons alguns ana-
listes del present, caracteritza
els temps que corren.
Tinc davant la Poesia
completa d’Anna
Akhmàtova, que ha pu-
blicat Edicions de
1984 (Barcelona,
2009), i em detinc a
pensar els grams
d’emoció que hi ha re-
partits per aquestes
pàgines. Més encara:
endevine les dificul-
tats que hauria de vèn-
cer tot aquell que in-
tentara expressar la
precisa combinació
d’intel·ligència i
commoció que cal per
crear versos sem-
blants o per llegir-los.
Davant del seu “Rè-
quiem”, per exemple,
què ha d’obrir el lec-
tor de bat a bat, el cor
o el cervell? Si Brodski
tenia raó quan afirma-
va que el poema amb
què Akhmàtova poetit-
zava la pèrdua del fill
—internat en un camp
des de feia divuit anys,
víctima de les persecu-
cions stalinistes— plora amb els
que ploren, no li’n faltava tam-
poc quan precisava que “cap cre-
do no podria comprendre, i molt
menys perdonar i arribar a so-
breviure la doble viduïtat a
mans del règim, el destí del seu
fill, els quaranta anys que van
condemnar-la al silenci i a l’os-
tracisme”.

Però tampoc no cal recórrer a
discursos d’altres, que és una co-
neguda manera de fugir d’estudi.
El mateix lector d’aquests versos
d’Anna Akhmàtova, traduïts ara
per primera vegada, i amb una
destresa exemplar, gràcies al poe-
ta Jaume Creus, ho comprova-
ran vers a vers. La poesia té
aquesta avantatge —alguns en di-
rien obstacle— sobre altres gène-
res. A ningú no se li exigeix que
hi acudisca a prendre notes de
continguts ni a mantenir, mentre
dura la lectura, cap memòria de
les línies llegides. Un pot perfec-
tament arribar als versos inicials
de “La sentència” (“I llavors cau
la paraula de pedra / sobre el
meu pit encara viu”) i sentir el
dolor contra el pit propi, i plorar
en silenci, com segurament feien
les mares —Akhmàtova també—

en les cues de la presó de les
Creus de Leningrad, la Casa
Gran, com era coneguda popular-
ment, a l’espera de notícies sobre
els fills, presoners de la policia
secreta. I pot fins i tot deixar-se
dur per les ales que Akhmàtova
desplega amb una força poètica
poc comuna: “I que el colom de
la presó lluny parrupegi, / i calms
naveguin els vaixells pel Neva”.
Els versos, al capdavall, si real-
ment ho són i paguen la pena,
tenen vida pròpia, no necessiten
de cap element addicional per po-
sar-se a fer camí, per tocar
l’ànima del lector i convidar-lo a
compartir el veritable plaer de la
literatura. Versos que a vegades,
com deia la poeta que fundà l’ac-
meisme i enamorà Modigliani,
són “residus de l’insomni” o “el
ble d’espelmes tortes”, i unes al-

tres “abelles, i trèvol d’or” o “pols
i tenebra i xardor”, i que un no
sap ben bé per quin inusual i ben-
vingut misteri han estat creats
amb tanta saviesa ni per què se li
enganxen a l’ànima amb vocació
d’eternitat. Tenia raó Augusto
Monterroso quan afirmava que
la poesia era l’única prova con-
creta de l’existència de l’home.
Sospite, i no crec que em falten
motius, que es referia a l’home
incapaç de resoldre’s en equa-
cions exactes o definitives, a l’ho-
me que no veu en l’emoció el te-
rritori del caos o el caixó de les
deixalles de l’ànima.

T ot escriptor escriu, sem-
pre, el mateix llibre. Hi
ha, és clar, gèneres litera-

ris, diferents punts de vista, i tota
una gamma de possibilitats for-
mals i temàtiques que dissimu-
len o inclús oculten aquesta veri-
tat, però la veritat s’imposa quan
el conjunt d’una obra es veu de
lluny, amb perspectiva. Som limi-
tadíssims. Tota obra d’art és un
pacte entre el desig i les limitacio-
ns de l’autor. Sí, som limitadíssi-
ms, però potser no tant com
creiem. La imaginació es pot esti-
mular i modelar i estirar com un
xiclet. Les vivències —no
necessàriament espectaculars ni
traumàtiques— i el pas dels anys
hi contribueixen. És davant
d’una exposició antològica que
podem aprofundir en l’ànima
d’un pintor. Cada esbós, cada
quadre, és una pàgina d’un llibre
immens on cada obra es justifica-
da per les altres i alhora les justi-
fica, un llibre que esdevé biogra-
fia de la ment de l’artista, on po-
dem distingir moments baixos,
transicions i cims. Un llibre que
és el seu autèntic autoretrat, i
que ens diu més d’ell que no les
seues dades mèdiques, eco-
nòmiques o policials. Res del que
fem no està desconnectat del que
som; cada acció, cada buit o silen-
ci nostre ens revela. Tota fugida
de nosaltres mateixos ens porta
a nosaltres mateixos. Tanmateix,
cada volta que emprenem una
obra ens cal fugir de nosaltres

mateixos; ens cal fugir a fi d’esti-
rar el xiclet i eixamplar les nos-
tres possibilitats i no caure en
l’amanerament. “L’amanera-
ment és per a gent que sempre
vol tindre la solució a mà”, diu
Goethe a Eckermann, “que no

troben cap gust en el treball. El
talent autèntic, veritablement
gran”, afig, “busca la màxima feli-
citat en la realització”. En els ca-
mins abruptes, pròxims a l’abis-
me. En una exposició d’aquest
magnífic fotògraf que és Fran-
cesc Vera hi havia imatges d’Is-
tanbul, París, Berlín, Estocolm,
Dublín, Londres, Praga... Jo, en
canvi, a les fotos no vaig veure ni
Istanbul, ni París, ni Berlín, ni.
Només vaig veure Francesc Ve-
ra, que, físicament, no apareixia
en cap d’elles. Tota obra sincera
és un espill que reflecteix l’autor.
De fet, l’obra és el vertader rostre
de l’autor. El rostre físic és un
accident genètic més o menys
pròxim al seu rostre vertader.
Que la cara és un espill de
l’ànima és una hipèrbole. La ca-
ra en diu coses, de l’ànima, sobre-
tot a partir d’una certa edat, però
també menteix. Tota cara és, al-
hora, una màscara. L’obra, en
canvi, no pot ser una màscara; si
ho és, se li veu el llautó, esdevé
inversemblant, falsa, pur artifici
gratuït, prescindible. L’obra que
no sorgeix de la necessitat esde-
vé innecessària. Per a l’autor, en
primer lloc, però també per al
consumidor. I allò que no es ne-
cessari s’extingeix ràpid, com un
misto. Tot el que diguem o escri-
vim ens revela. Inclòs aquest arti-
cle, que algú titllarà amb justícia
de dogmàtic, però que ha brollat
des de dins, sincerament, des de
la necessitat.

Anna Akhmàtova.

NOTES DE CAMBRA

Rostre o màscara
Manuel Baixauli

A MANERA DE TASCÓ

Akhmàtova
Vicent Alonso

Em detinc a pensar
els grams d’emoció
que hi ha repartits per
aquestes pàgines

Els versos, al capdavall,
si realment ho són i
paguen la pena, tenen
vida pròpia
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I això queda clar des de l’inici:
els dubtes que burxen el crea-
dor. Mentre em va ensenyant
obres i esbossos insisteix: “Li do-
ne voltes, no tinc clar per on
anirà el treball, estic regirant-ho
tot... Està en fase de projecte...”.
Li pregunte què és el que busca,
i no em sap contestar, i em diu
que el que haig de fer és mirar la
seua obra i escriure sobre ella. Li
replique que els seus homes soli-
taris em transmeten la sensació
d’aïllament, de desolació, de ne-
guits irresolubles. “Sí, una quoti-
dianitat des de la soledat, segura-
ment” accepta. “Però no sols
això” diu de seguida. Va passant
dibuixos, serigrafies, carpetes
d’obres. “No trobe el punt, allò
que m’estimule. Em fa patir, vol-
dria tindre un ritme més àgil...
Tot són variants, estan en pro-
cés, fins a trobar el punt d’impac-
te emocional”. En Martí Quinto
es materialitzen els dubtes de
qui vol transcendir, de qui no vol
quedar-se en la superfície, de qui
creu que sempre es pot arribar
més lluny. “No em funciona sa-
ber-me el tema. Necessite sem-
pre que m’emocione, i després
donar-li un nou gir, una última
volta, un esforç encara...”. I afig,
amb una certa desolació, mos-
trant més dibuixos, alguns dels
anys setanta: “Potser el més co-
rrecte seria esgarrar-ho tot, però
sempre hi ha l’esperança que pu-
guen servir més endavant! Són
exercicis no assumits totalment,
coses a les quals no acabe de tro-
bar la solució...”.

La mirada de Martí Quinto és
severa i punyent. Els seus ulls
blavencs llueixen amb força, i
quan per fi et fiten ho fan amb
una certa severitat. Allò no és
una conversa distesa, no hi ha
lloc per a la xafarderia, ni espai
per al comentari jocós. Li pre-
gunte com pinta, si empra mo-
dels o si fa fotografies. “Tinc una

tendència a retindre imatges.
Mai faig un tractament directe:
sempre partisc des de la
memòria”. De sobte em mostra
un llenç molt bell, en què s’entre-
veu un paisatge. Li pregunte
d’on és i em confessa que la mun-
tanya que es veu és de la Caldero-
na. “Tinc una caseta a...”. Com
que veu que m’ho apunte, escla-
ta: “No poses això... No, no, no...
A ningú no li importa què tinc o
deixe de tindre! És privat!”. Es fa
un silenci, que ha seguit un mo-
ment tens. Jesús Císcar s’amaga
rere la càmera i sembla disparar
amb encara més velocitat, com si
aquella batussa haguera activat
el seu instint fotoperiodístic.
Martí Quinto torna a la càrrega:
“Cadascú té una motivació. La
història de per què estàs ací: no
vull mostrar ni demostrar més

enllà del que es veu”. Passa una
obra on es veu un plat amb fi-
gues, delicat i preciós. “Et puc
preguntar si les figues són teues,
d’aquella caseta que tens...” aven-
ture amb prudència. Em mira, i
per fi somriu: “No, no, exacta-
ment... Però és una evocació
d’una gran figuera que teníem a
Mislata, en la planta baixa”.

Li pregunte quins són els pin-
tors vius que admira més, aquells
que com ell es debaten amb l’exi-
gència. També és esquerp a dir
noms. Però per fi em concedeix
alguns: “Molts els has tret ja en
els teus reportatges... Marcelo
Fuentes, Rosa Torres, Cardells... I
evidentment quan parle de Solbes
és el de l’època d’Equip Crònica”.
Aprofite la circumstància per a in-

dagar sobre les seues influències,
sobre els artistes que l’emocio-
nen. “Tots!” conclou taxativa-
ment. Com que dubte, em fita i
m’etziba: “Qui no? Qui no?... Di-
gues-me qui no! Tots influeixen,
tots, absolutament tots!”. Li repli-
que si li han influït els romàntics
alemanys, i em mira desconcer-
tat. La cosa es posa tibant de nou.
Per fi li comente que en la seua
obra descobrisc reflexos d’Ed-
ward Hopper, que hi veig aquella
soledat, aquell ús de la llum. “Hop-
per el vaig conéixer molt després!
Però és cert que se’m pot veure en
ell. Per l’efecte de la llum i la sole-
dat dels personatges”.

Em mira fixament, ja duem
una bona estona de brega intel·-
lectual, i tant ell com jo estem

esgotats. Jesús Císcar ha fet lite-
ralment centenars de fotogra-
fies, esperonat per les nostres
gesticulacions. Rafael Martí
Quinto clou l’últim acte d’aquell
combat: “Com diu Artur Heras,
per qui tinc un gran afecte, un el
que intenta és retrobar aquella
emoció de quan tenies setze
anys. Aquesta és la nostra bata-
lla diària”. Es fa un silenci, i dub-
ta de nou. “Parle massa, no sé
què eixirà de tot açò...”. Se m’en-
cara de nou i em diu: “Jo no vull
parlar, vull que parlen els meus
quadres”. Li comente que hi es-
tic d’acord, però que jo tan sols
vull descriure, i li cite Josep Pla:
“És molt més difícil descriure
que opinar. Infinitament més. A
la vista d’això, tothom opina”.

E l fotògraf Miguel Orts
Vizcarra (València,
1981) ens mostra a la Ga-

leria Railowsky, amb “Within
the end, Ny”, una síntesi de la
seua experiència en la recerca
que va fer entre 2007 i 2008
pels límits dels districtes de
Staten Island, Brooklyn,
Queens i el Bronx de Nova
York.

Es tracta de deu fotografies
de gran format on la ciutat
sembla esvair-se, resulta engo-
lida pel bosc o implosiona dins
l’abandonament i la soledat
post industrial. Sap de la radi-
calitat existencial que envolta
cada projecte, . L’exploració va

començar abans, quan un viat-
ge pels Estats Units recon-
firmà la seua vocació foto-
gràfica. De tornada a Nova
York, centra la seua activitat
en diversos barris de la ciutat.

Podem rastrejar l’em-
prempta de diversos fotògrafs
en el treball d’aquest autor (Eu-
gene Atget, Richard Misrach,
Joel Sternfeld) que testimo-
nien la dialèctica relació de
l’home i el seu entorn, .

Sobre els límits administra-
tius dels districtes de la gran
urbs, el fotògraf en descobreix
unes altres fronteres, que in-
clouen i exclouen. Com Italo
Calvino i les seues ciutats in-
ventades, Miguel Orts Vizcarra

projecta sobre la ciutat un nou
mapa. Sovint els murs, solita-
ris pals de la llum, tolls, aboca-
dors, runes anònimes, indus-
tria extinta, l’avió que contagia
de voluntat efímera el paisatge
mentre fuig pel punt de fuga.

Miguel Orts Vizcarra es defi-
neix com autodidacta, tot i ha-
ver-se graduat a la Universitat
de Hackensack de Nova Jersey,
completar la seua formació a
l’Internacional Center of Photo-

graphy de Nova York i haver
treballat com assistent de di-
versos fotògrafs, com ara Raúl
Belinchón, Phyllis Galembo i
Martin Weber. Potser tracta de
subratllar la unicitat de l’expe-
riència.

L’autor mostra el moment
de canvi, d’extinció d’un paisat-
ge. Té la mirada de l’estranger
que viu i mor dins dels límits
d’eixa transformació. Ell retra-
ta però no contamina.

Va passant dibuixos, serigrafies, carpetes d’obres. “No
trobe el punt, allò que m’estimule. Em fa patir...”.

A la recerca de
l’emoció perduda

N o volia entrar a discu-
tir el que alguns polí-
tics gandians estan

dient sobre l’espectacle
que, titulat El cant del duc
(amb música i direcció escè-
nica de Carles Santos i lle-
tra meua) es representà a
Gandia el dissabte passat,
dia 15 de maig. Havent-
me’n, però, arribat certs co-
mentaris, en els quals es
parla de la irreverència
amb que hem tractat el per-
sonatge de Francesc de Bor-
ja, tant en la lletra com en
la música i la dramatúrgia,
no em queda més remei que
eixir en defensa del meu
text i del treball escènic de
Carles Santos.

Perquè ni ell com a
músic, ni jo com a poeta, no
hem pretés en cap moment
ser irreverents ni infidels
amb la figura del duc i sant
de Gandia, sinó el contrari.
És més, diria que ambdós
hem tractat amb reverencia-
litat i fidelitat totals la figu-
ra humana i religiosa del
personatge; un personatge,
siga dit de passada, que en el
seu temps ja va ser incom-
prés, just per fer el contrari
del que d’ell esperaven els
poderosos, i per fer el que
cap altre de la seua condició
nobiliària s’havia atrevit a
fer abans.

Potser el que ha passat si-
ga que aquells que espera-
ven de Carles Santos, o de
mi mateix, una paròdia o
una burla (tant si es diuen
de dretes com si es creuen
d’esquerres) n’han quedat
perplexos, davant l’hetero-
doxa i alhora respectuosa
proposta estètica que els
hem presentat.

Vostés perdonen, senyo-
res i senyors de la política,
però no sols no hem segut
irreverents amb la figura del
duc sant, sinó al contrari.
Una cosa és que part del
públic multitudinari (milers
de persones), potser per fal-
ta d’informació, no enten-
guera determinats elements
de l’escenografia (símbols
de l’abandó del món), i una
altra ben distinta que
aquests elements foren us-
ats per a parodiar o falsejar
la figura del personatge.

I pel que respecta al text
poètic que he fet per a El
cant del duc, qualificat d’es-
tar escrit per a “quatre il·lu-
minats”, només diré que
n’han segut dos mil, els il·lu-
minats lectors, i que amb
aquesta expressió (“ser un
il·luminat”) va ser acusat el
jesuïta Francesc de Borja
per la Santa Inquisició. No
deixa de ser trist (o grotesc),
per tant, que persones que
es consideren cristianes tin-
guen per textos irreverents
o d’il·luminats els bellíssims
salms bíblics, paraules dites
per sant Ignasi de Loiola, o
pel propi Francesc de Borja
en el seu Diario espiritual.

Cercant els límits
Miguel Orts Vizcarra exposa a València
fotografies on la ciutat sembla esvair-se

En defensa
del duc sant
de Gandia

Josep Piera

Una de les obres de l’exposició de Miguel Orts Vizcarra.

MIQUEL MARTÍNEZ València

“Potser el més correcte
seria esgarrar-ho
tot, però sempre
hi ha l’esperança”
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