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icenç Altaió ha estat sempre, ja des
dels seus inicis poètics, una de les
personalitats més inquietes del nos-

tre context cultural. En els temps universita-
ris, als llunyans anys setanta, va ser un dels
impulsors de la revista Tarotdequinze, feta
amb tants pocs mitjans com imaginació vi-
sual, i on els poetes joves del moment publi-
caven al costat de Gabriel Ferrater o de Josep
Palau i Fabre. Després vingué una etapa sa-
badellenca amb la publicació periòdica Ècze-
ma, cada número de la qual era una unitat
plenament diferent de totes les altres: des de
dibuixos originals fins a discos de música
contemporània, passant per un àlbum de
cromos del Taller Llunàtic o un pot que con-
tenia poemes: tan important hi era el contin-
gut com el continent, canviant i trencador. Ja
llavors es feia patent que Altaió només con-
cebia la poesia en relació estricta amb les al-
tres arts, sobretot les visuals, i escoltant sem-
pre les palpitacions del propi temps. Als anys
vuitanta les revistes barcelonines Àrtics i Ca-
ve Canis insistirien en l’obertura a les dife-
rents disciplines artístiques, una tònica que
Altaió continuaria en la seva etapa com a
fundador del centre KRTU i com a responsa-
ble del Centre d’Art Santa Mònica, organis-
mes des dels quals organitzaria, entre altres
coses, exposicions a l’entorn d’escriptors que
suposaven atractius equivalents visuals dels
seus mons literaris.

Per tot això no ens ha d’estranyar que el
gruix de la seva obra en prosa el constitueixi
la sèrie Tràfic d’idees, de la qual aquest llibre
suposa l’última mostra fins ara, i que se cen-
tra en la crítica d’art, encara que tan allunya-
da de la simple crònica informativa com de
l’anàlisi acadèmica. Perquè Vicenç Altaió no
és un crític en un sentit convencional: per co-
mençar, perquè, tot i que el llibre que ens
ocupa recull les seves cròniques sobre art a El
Temps i a l’Avui, la mirada de l’autor no es de-
tura només en les anomenades arts plàsti-
ques, sinó que s’estén a l’òpera o el cinema
més experimentals, la gastronomia més so-
fisticada o la ciència més avançada, integrats
en un joc de correspondències baudelerianes
que aspira a la totalitat de l’experiència estè-
tica, i és per això que escriu, per exemple:
“Davant de cada descobriment científic, més
hem de menester de la literatura i de l’art.
Perquè som informació autoreplicant.” Amb
aquest plantejament, no és estrany, doncs,
que els textos no es limitin a ressenyar expo-
sicions, sinó que deixin constància d’actes
culturals i anècdotes, de converses i passeja-
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des, d’intercanvis i evocacions –fins i tot s’hi
explica un ingrés precipitat a l’hospital per-
cebut com a experiència psicodèlica–. L’art
no queda així circumscrit a la galeria o al mu-
seu, sinó que s’explica en vessants múltiples i
complementaris. Això sí: sempre a prop dels
postulats de l’avantguarda –convenient-
ment, és clar, posats al dia–, perquè “sempre
hem demostrat que l’avantguarda coneix
millor el passat que els nostres costumistes i
documentalistes del realisme”.

Foix, Brossa, Miró, Tàpies...
Precisament per això últim, no deixa de ser
curiosa la tria de referents: Foix, Brossa, Miró
i Tàpies hi surten sovint, com és lògic, però
també Dalí i fins i tot Eugeni d’Ors. Si la re-
ivindicació de Dalí, antiga bèstia negra de la
progressia, és avui cada vegada més freqüent,
la de D’Ors sembla més paradoxal, tot i que,

tal com afirma Xavier Pla en el pròleg, “és un
exemple d’aquells autors que van acabar re-
accionant contra la modernitat, però no per
conservadorisme sinó com una resposta sor-
gida des de dins mateix de la modernitat”. A
partir, doncs, de referents com aquests, es
passa revista tan aviat a les fotografies de
Hannah Collins com a les recerques de la
científica Anna Veiga, o tan aviat a la música
heterodoxa de Carles Santos com a les recep-
tes de Ferran Adrià. Si bé tot aquest conglo-
merat pot donar de vegades la impressió
d’un cert esnobisme, no es pot negar que Un
traficant d’idees a les fronteres de l’art –i, en
general, tota la sèrie Tràfic d’idees– suposa
una fotografia completa i acolorida d’un pa-
norama artístic i cultural ric i divers, vist amb
una mirada desimbolta, integradora i rigo-
rosa; una fotografia en moviment perpetu i
que queda per al present i el futur. ❋
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