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Record dels 
emboscats
No calen aniversaris perquè conti-
nuïn apareixent novetats tant de 
ficció com de no-ficció relacionats 
amb la Guerra Civil. I la raó és molt 
simple: encara queda molta feina a 
fer per contrarestar els 40 anys de 
desinformació franquista i, per al-
tra banda, encara queden temes per 
tocar, poc coneguts. Per exemple, 
una qüestió present a totes les 
guerres del món, a totes, no sols a la 
nostra: els emboscats. Ara mateix 
fa gira per Catalunya el magnífic 
muntatge teatral de Joan Valentí i 
David Pintó Mort a les cunetes, ba-
sat parcialment en el llibre del ma-
teix nom d’Albert Fàbrega, publicat 
a Angle el 2005. Explica els dissor-
tats fets dels afusellats de Súria, a 
punt d’acabar-se la guerra, per pur 
desig de venjança. El testimoni 
d’un supervivent, Josep Nin, ha 
permès reconstruir aquesta tràgi-
ca història. A l’obra de teatre hi 
apareix un emboscat, testimoni in-
voluntari i anònim de l’assassinat.  

”No vull anar a la guerra” 
Un emboscat, per resumir molt, és 
el que no vol anar a la guerra, ja si-
gui perquè té por, per motius ideo-
lògics o per motius personals diver-
sos (generalment relacionats amb 
la família, però, en la Guerra Civil, 
també amb la religió). El que fa és 
amagar-se al bosc. N’hi havia que 
s’amagaven prop de casa. D’altres, 
lluny. Traspassaven fronteres. No 
se’ls ha de confondre amb refugiats, 
o amagats, que depenien de la gene-
rositat i valentia d’amics, que els te-
nien a casa d’estranquis. Els em-
boscats se n’anaven a la muntanya 
quan els arribava l’ordre d’incorpo-
rar-se a l’exèrcit. I, amagats, espe-
raven que la guerra s’acabés. Per a 
uns eren desertors, pròfugs, que 
podien ser afusellats si els desco-
brien. Per als altres eren covards 
que ni tan sols havien estat prou va-
lents per defensar el que era seu i, 
per tant, mereixien el menyspreu. 
Tot això ho explica fabulosament 
bé el llibre Soldats i emboscats a Ca-
talunya (1936-1939) de Daniel Díez 
Esculies (Publicacions de l’Abadia 
de Motserrat, 2017). El llibre abas-
ta solament el territori català, on la 
raó per “emboscar-se” va ser molt 
diversa: fugir primer dels anarquis-
tes, antimilitarisme sincer, por al 
final, quan ja s’enduien les lleves de 
nois de 17 anys i homes de 45 a de-
fensar una República perduda. Im-
prescindible per als interessats per 
la qüestió.!
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A partir d’una 
obra artística (no 
sempre una obra 
mestra), aquests 
onze assajos que 
Fèlix Fanés va 
escriure entre 

l’any 2000 i el 2018 serveixen per 
analitzar les relacions que s’esta-
bleixen entre l’obra i el seu entorn 
artístic i alhora cultural i visual. 
Parlem d’obres del segle XX. La in-
troducció, inclosa en l’edició de Cà-
tedra d’Arte y cultura visual, ens 
permet veure com eren de dife-
rents les visions de grans estudio-
sos del segle passat –com ara The-
odor W. Adorno i Walter Benja-
min– pel que fa a la seva considera-
ció sobre l’art “elevat” i la cultura 
de masses. Tots dos, però, conside-
ren que cada època històrica té un 
sistema de percepció (de visió) de 
l’art del tot específic. Hi participen 
els crítics, els artistes i la societat 
en general. El que pretén l’estudiós 
Fanés en aquest itinerari fascinant 
per algunes obres i autors del segle 
XX és fer-nos ben conscients que 
qualsevol teoria de la cultura (de la 
qual forma part la teoria de la re-
cepció de l’obra d’art) ha d’inclou-
re tant la cultura de masses com 
l’art més excels. 

En el cas de l’assaig Picasso 1899, 
un collage antes del collage, l’autor 
parteix d’una obra que està al Mu-
seu Picasso de Barcelona, Home re-
penjat en una paret (1899) (llapis so-
bre paper amb il·lustració enganxa-
da). Aquesta il·lustració enganxada 
–un cromo d’una vedet, Cavelle– és 
la que ens permet parlar d’un colla-
ge abans del collage que va crear el 

Quan l’assaig esdevé 
narració enlluernadora

mateix Picasso l’any 1912, quan en 
va inaugurar l’existència i difusió.  

L’estudiós Fanés fa aleshores un 
excurs extraordinari al voltant d’al-
gunes zones alienes a la història de 
l’art, zones que va viure de ple el pin-
tor malagueny. S’endinsa pel món de 
les arts gràfiques, de les publicacions 
(diaris, revistes), de la fotografia, de 
la publicitat, de la febre de les col·lec-
cions de cromos (xocolates o capses 
de mistos) i analitza la nova “visibi-
litat” que tots aquests esdeveni-
ments han provocat. I com si es trac-
tés d’una pel·lícula de misteri, l’au-
tor, mitjançant els seus precisos co-
mentaris i les documentades 
descripcions i explicacions dels fets, 
ens va ensenyant com un mateix 
“text” –el collage (paper, pega i llen-
guatges diversos) i l’actualíssim di-
gital “retallar i enganxar”– volen dir 
diverses coses segons el “context”.  

En aquell “context” de finals del 
segle XIX, enmig de pràctiques so-
vint destinades a conrear l’oci, el 
que fa Picasso, tot enganxant un 
cromo al dibuix, vol dir una cosa: un 
collage abans del naixement del co-
llage. Perquè el que farà el mateix 
pintor, passats uns anys, quan in-
ventarà el collage, l’any 1912, amb 
l’obra Naturalesa morta amb cadi-
ra de reixeta, és fer-ho en un “con-
text” ben diferent. Precisament en 
un moment en què es tracta de la 
reinvenció de la pintura, amb el 
naixement del cubisme. 

Conciliar dos rivals 
A l’assaig Miró circa 1917, a partir 
del quadre de Joan Miró Nord-Sud 
(1917), ens fa veure la significació 
del fet d’incloure dins l’esmentada 

pintura dos emblemes de cultu-
res antagonistes, com eren, en 
plena Primera Guerra Mundial, 
la francesa i l’alemanya. D’una 
banda, la revista del poeta fran-
cès Reverdy Nord-Sud; de l’altra, 
el llibre de les converses de Go-
ethe. Adquireix, doncs, una gran 
dimensió política l’obra d’aquest 
gran artista. 

Una fotografia feta a l’estudi 
del pintor Fernand Léger (l’hi-
vern del 1923-1924) permet fer 
l’anàlisi de la seva pintura i la re-
lació amb el cinema (Ballet 
mécanique) i el món que l’envol-
ta, especialment els nous meca-
nismes i, també, els aparadors de 
les botigues. Tot estudiat amb 
gran delicadesa. 

Menjant garotes, filmada per 
Luis Buñuel a Cadaqués l’any 
1930 (mentre rodava escenes de 
l’Âge d’or) i retrobada per la ger-
mana de Dalí l’any 1988, ens per-
met descobrir a través del seu 
protagonista, el pare de Dalí, la 
complexa relació entre un pare, 
notari a Figueres, i el seu fill, el 
pintor Salvador Dalí. 

Amb el mateix rigor docu-
mental i la brillantor narrativa 
segueixen els altres set assajos: 
Arte y propaganda. España 1936-
1937; Dalí. El film como metáfo-
ra; De Kooning. Mujer I; Hamil-
ton, Duchamp, Joyce; Minimalis-
mo, Pop sin imágenes; Anuncia-
mos (1973); Freud, Hitchcock, 
Burgin. Tots els textos estan 
acompanyats per una sèrie 
d’il·lustracions, molt acurades i 
que venen a tomb amb el discurs 
exposat.!
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Fotograma del film experimental ‘Ballet mécanique’, de Fernand Léger. WIKIMEDIA COMMONS


