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1000 años de ale-
grías y penas és el 
vers d’un poema 
d’Ai Qing, el pare 
d’Ai Weiwei, es-
crit després de vi-
sitar les ruïnes 

d’una antiga ciutat de la Ruta de la 
Seda a Xinjiang. El vers i el poema 
continuen així: “...no queda ya ni 
rastro / Que los vivos vivan como me-
jor se pueda. / ¿O es que esperas que 
el mundo te recuerde?” Així, doncs, 
els esforços que fem, malgrat les pe-
nalitats, l’angoixa i els terribles con-
tratemps que patim, queden com-
pensats per viure. Aquestes memò-
ries d’Ai Weiwei (Pequín, 1957) són 
exactament això –a banda d’un bell 
homenatge al reconeixement del 
seu pare–: un cant a la vida i a l’art 
i una acèrrima lluita per la llibertat.  

La idea d’escriure 1000 años de 
alegrías y penas (Debate) sorgeix el 
2011, quan la policia xinesa deté l’ar-
tista a casa seva. Weiwei desapareix 
durant vuitanta-un dies. Fruit 
d’aquest període d’aïllament forçat 
sent la necessitat de reflexionar so-
bre la relació amb el seu pare. Així 
doncs, la primera part del llibre es-
tà dedicada a Ai Qing, gran amic de 
Pablo Neruda. L’home és un perso-
natge extraordinari, un pintor i po-
eta rellevant, un ideòleg d’esquerres 
que atribueix a la poesia i a l’art un 
paper central per fomentar la lliber-
tat i modernitzar la Xina. Ai Qing 
veia en la revolució comunista 
l’oportunitat de deixar enrere el 
feudalisme i la possible obertura 
cap a la democràcia i la igualtat. Fins 
que va topar amb Mao i el deliri ho-
micida de la Revolució Cultural. 
Aleshores el poeta va ser empreso-

El cant a la vida i la lluita  
per la llibertat d’Ai Weiwei 

nat, desterrat als confins de la Xi-
na, condemnat a passar misèria, 
fred i gana, relegat a talar arbres, a 
netejar la merda congelada de les la-
trines amb una pala a l’hivern, etcè-
tera. I aquest va ser l’escenari de la 
infància d’Ai Weiwei. I com ell, de 
centenars de milers de persones. 

La segona part del llibre és el pe-
riple vital de Weiwei i com esdevé 
un dels artistes internacionals més 
rellevants de la Xina. Amb dinou 
anys vol seguir el camí de la pintu-
ra i ingressa a l’Acadèmia de Cine-
ma de Pequín, en l’especialitat 
d’animació, però quan condemnen 
el seu amic escriptor Wei Jinsheng 
a quinze anys de presó, viure a la Xi-
na se li fa insuportable i abandona el 
país. Se’n va als EUA. La vida ameri-
cana i el seu pas per Nova York, la 
influència de Duchamp, dels artis-
tes americans, la vagabunderia, la 
fotografia, l’acolliment d’Allen 
Ginsberg i una deliberada autodes-
trucció el porten a un coneixement 
propi que empeny l’artista.  

Multidisciplinari i compromès 
El seu primer èxit són unes fotogra-
fies de manifestants colpejats per la 
policia en els incidents de l’East Vi-
llage, portada del New York Times. 
Però decideix tornar a la Xina quan 
veu la tragèdia de la plaça de Tia-
nanmen (1989), quan l’exèrcit xinès 
dispara als estudiants i es deslegi-
tima a si mateix. I qui hi torna és un 
artista multidisciplinari d’una ori-
ginalitat absoluta. Arquitecte, dis-
senyador, pintor, performancer, do-
cumentalista... Amb tot, el que fa 
únic Weiwei són les seves idees for-
midables i palpitants. Un exemple: 
Fairytale, la peça que exhibeix a 

Kassel (2007) i que consisteix en 
portar mil i un xinesos a Alema-
nya, i donar així l’oportunitat als 
occidentals de veure l’autèntica 
condició social de la Xina. El seu 
és un art rebel, compromès i de 
denúncia política. “Si l’art no es 
pot comprometre amb la vida, 
aleshores no hi ha futur”. Es pot 
dir que Weiwei passa d’artista a 
activista i, per tant, a ser una figu-
ra política íntegra i molt molesta, 
perquè la llibertat d’expressió té 
un significat especial en la seva 
obra, n’és el valor més alt, i això 
suposa un xoc frontal amb un go-
vern autòcrata que basa l’obedi-
ència en la repressió policial i la 
censura.  

1000 años de alegrías y penas  
és fascinant perquè, d’una ban-
da, narra la història política de la 
Xina des de dins i de forma crí-
tica, i de l’altra, fa palès el sorpre-
nent paral·lelisme entre la vida 
de Weiwei i la del seu pare, i com 
Mao primer, i Xi Jinping des-
prés, o el comitè permanent del 
politburó del Partit Comunista 
de la Xina, actuen davant la dis-
sidència o la crítica política. És 
colpidor conèixer com actua la 
vigilància i com funcionen els in-
terrogatoris diaris de la policia. 
No cal dir que els fabulosos ava-
tars d’aquesta lluita, les accions 
artístiques, la crítica, la presó, la 
censura, etc., acaben duent els 
Weiwei a l’exili. I no cal dir que 
Europa fa els ulls grossos davant 
el flagrant incompliment dels 
drets humans. Però com bé sap 
l’artista (i els catalans), la lliber-
tat neix dels actes de resistència. 
Una lectura inoblidable.!
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Llegir per 
obligació
Fa temps que el debat sobre l’obli-
gatorietat de les lectures a l’ESO i 
a batxillerat ha transcendit els de-
bats pedagògics i els cercles litera-
ris i de Twitter: actualment són els 
mateixos alumnes qui plantegen 
obertament les contradiccions 
que detecten en el concepte de lec-
tura obligatòria, sobretot quan un 
autor o autora els visita per parlar 
d’una novel·la que l’alumnat ha 
hagut de llegir. La seva pregunta 
vindria a ser la següent: “Com pot 
ser que el sistema educatiu aspiri 
a transmetre’ns amor pels llibres 
si les lectures s’avaluen i es puntu-
en com si fossin una tasca més?” 
Reflexionem-hi una mica. 

Tinc la sensació que l’esperit crí-
tic i dialogant que ens agrada asso-
ciar a l’àmbit de les humanitats es 
tradueix, massa vegades, en una si-
tuació en què les lletres, i per exten-
sió els llibres, esdevenen el cap de 
turc de totes les mancances i para-
doxes inherents al sistema educa-
tiu. Per exemple, mai no s’ha qües-
tionat seriosament l’obligatorietat 
amb què ens aprenem la taula dels 
elements químics o els noms i les 
dates d’una sèrie d’esdeveniments 
històrics: en aquests casos ningú 
conclou que l’institut s’interposi 
entre l’alumnat i l’amor a la histò-
ria o les ciències naturals, si bé la 
cosa canvia quan l’obligatorietat 
s’aplica a la lectura, que ens agrada 
associar a la llibertat d’elecció, al 
gaudi individual, a l’exaltació de la 
subjectivitat, i en certa manera és 
bonic que sigui així.  

Tanmateix, el mètode d’avalua-
ció de les lectures que encara s’im-
posa a l’educació superior és molt 
qüestionable, i és que llegir García 
Márquez per il·lustrar el realisme 
màgic és quasi imprescindible per-
què la teoria memoritzada no desa-
paregui com llàgrimes en la pluja 
un cop superades les PAU, però al-
hora tinc clar que la millor manera 
de forjar un odi irreversible envers 
Cien años de soledad és demanar als 
alumnes que responguin de quin 
color era la camisa d’Aureliano 
Buendía a la pàgina dotze.  

No sé quina és la manera d’intro-
duir la lectura sense caure en 
aquests errors i sense limitar l’acos-
tament als llibres a uns pocs afortu-
nats amb pares i mares lectors i amb 
biblioteques casolanes ben farcides: 
als alumnes els responc això, i és 
commovedora l’expressió amb què 
et miren quan els confesses que tu 
també convius amb la frustració de 
no tenir totes les respostes.!
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