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Massimo Cacciari saluda Woody Allen i Soon-Yi a Venècia, quan n’era l’alcalde

L’art com a experiència
A S S A I G X A V I E R F I L E L L A
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paisatge. La Campana.
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Massimo Cacciari, El dios que
baila. Paidós.
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L’
any 1434 Jan van
Eyck enllestia El
matrimoni Arnolfini,
un doble retrat
d’encàrrec que

testimonia l’enllaç matrimo-
nial entre una jove parella. La
pintura els presenta en el seu
dormitori i inclou magistral-
ment múltiples detalls, entre
ells una finestra gairebé només
perfilada i també un mirall en
el fons de l’habitació que re-
flecteix no només els nuvis, si-
nó també el diminut autore-
trat del pintor. Aquesta pintu-
ra prefigura en els seus detalls
moltes de les qüestions –el
paisatge, el paper del mirall i
la mirada de l’artista, per
exemple– que ens presenten
Alain Roger i Massimo Cacciari
en els seus llibres.

Alain Roger, professor d’es-
tètica a la Universitat de Cler-
mont-Ferrand, ens presenta en
el seu Breu tractat la història de
la invenció del paisatge, a la
vegada que formula una de-
núncia dels malentesos actuals
sobre la natura. L’autor francès
reflexiona sobre el paper que
ha tingut l’art en la nostra ex-
periència perceptiva i assenya-
la, seguint Oscar Wilde, que la
vida imita l’art molt més del
que l’art imita la vida. El pai-
satge, afegeix tot seguit, no

existeix, sinó que ens l’hem
d’inventar. En altres paraules,
el paisatge no es pot reduir a la
seva realitat física, sinó que és
el resultat d’un intens treball
d’elaboració artística. Sense art,
afirma Roger, no hi hauria pai-
satge, sinó tan sols terra i país.
Al llarg del llibre es descriuen
les primeres representacions
del paisatge en forma de jardí i,
més endavant, les seves diverses
manifestacions literàries i pic-
tòriques. Roger detalla el nai-
xement del paisatge a Occident
i en subratlla l’autoria dels
mestres flamencs del segle XV.
La finestra –com la que apareix
en la pintura de van Eyck– obre
el llenç a l’exterior i institueix

la terra en paisatge tot inse-
rint-la dins del quadre. N’hi
haurà prou, assenyala Roger, a
dilatar la finestra fins a les di-
mensions del quadre per aca-
bar d’instituir la terra en pai-
satge. El lector, altrament, po-
drà copsar les successives mo-
delitzacions que han caracte-
ritzat cada època i entendre, de
la mà d’Alain Roger, que la
funció de l’art és precisament
instaurar models de visió i
comportament. En la segona
part del llibre, l’autor francès
confronta els conceptes de pai-
satge i medi ambient i presenta
els seus arguments per comba-
tre el conservadorisme paralit-
zant –la verdolatria, per usar

les seves paraules– dels qui
pretenen preservar un paisatge
natural. Roger ens fa notar, de
nou, que la naturalesa només
esdevé bella als nostres ulls
amb la intermediació de l’art,
discuteix la possibilitat d’arti-
cular un pacte amb la natura i
presenta el seu antinaturalisme
filosòfic. Un conjunt de dades
que fan d’aquest Breu tractat del
paisatge no tan sols un llibre
àmpliament documentat, sinó
també un text polèmic i d’e-
norme vivacitat.

L’EXPERIÈNCIA ARTÍSTICA
Per la seva banda, Massimo
Cacciari, professor d’estètica a
la Universitat de Venècia i fins

fa poc alcalde d’aquesta ciu-
tat, ens ofereix en El dios que
baila una reflexió estructurada
en diversos assaigs indepen-
dents sobre l’experiència ar-
tística contemporània. Al llarg
d’aquests assajos Cacciari re-
passa les relacions entre
Schopenhauer i Wagner, exa-
mina –i qüestiona– la con-
demna platònica de la creació
artística, transita per les grans
figures de la modernitat artís-
tica i considera les relacions
de l’art amb la figura de Nar-
cís. En aquest sentit, la idea
del mirall –de nou el mirall
de van Eyck– serveix a Cacci-
ari per introduir el lector en la
representació pictòrica de les
imatges i per reflexionar sobre
la possibilitat –i també els lí-
mits– de retrobar en el món
de les formes l’expressió inva-
riant dels objectes. L’autor
italià analitza a partir de les
idees de veritat, ironia i comi-
citat el significat de l’art con-
temporani per, finalment, ne-
gar-ne tota bellesa i destacar el
seu caràcter reflexiu. Dels 6
textos inclosos en aquest lli-
bre, té un especial interès el
que dona títol al volum. En ell,
Cacciari ressegueix la figura
de Nietzsche i delimita les re-
lacions entre art i filosofia.
L’art, assenyala l’autor italià,
constitueix l’última filosofia
possible i ens permet no su-
cumbir davant la rotunditat
de la veritat que proclama, ens
diu, el reduccionisme logico-
filosòfic. Així doncs, com fa
Alain Roger en el seu volum,
Massimo Cacciari també se
serveix de l’art per encarar
una reflexió més àmplia que
condueix el lector a conside-
rar els fonaments de l’experi-
ència contemporània.

JOSEP LOSADA

L’autor Lluís Calvo

Entre dues aigües
N A R R A T I V A

Ò S C A R M O N T F E R R E R

Lluís Calvo, Electra i la
carretera. Destino.

Barcelona, 2001.

L
a mitologia grega fa
d’Electra la filla d’A-
gamèmnon i Clitem-
nestra maltractada
per Egist, amant de la

mare i posterior assassí del
pare. En el mite, el germà
d’Electra, Orestes, que va ser
salvat per ella quan era un
infant, acaba confabulant-se
amb la dona per matar Cli-
temnestra i Egist, acte que se-
gella la unitat dels destins de
tots dos germans.

Al seu torn, la psicologia
també ha manllevat el mite
d’Electra per identificar en
clau femenina el desig de ma-
tar els progenitors que forma
part del bagatge psíquic dels
infants i que ha fet més fortu-
na pública amb el nom de
complex d’Edip.

Aquestes claus han de per-
metre entendre la bastida
conceptual en què Lluís Calvo
fa descansar la seva nova no-

vel·la, Electra i la carretera, que
arriba a les llibreries després
que l’autor hagi signat i pu-
blicat vuit llibres de poemes,
una obra de teatre i una altra
novel·la.

Si es pot considerar que el
títol de l’obra és ajustat per-
què el mite hi ressona i les
carreteres –com a elements
actius o com a escenari– te-
nen una presència quasi
constant, costa aplicar la ma-
teixa qualificació als registres
narratius que posa en joc
l’autor.

ESTIL DOCUMENTALISTA
Després d’una arrencada des-
criptiva que voreja el docu-
mentalisme i que sembla vo-
ler apuntar un relat polsós i
desesperat, arriba la sorpresa
quan la sentimentalitat dels
protagonistes –Susan i Joan
Xalavert– es desferma. Mal-

grat que la duresa descriptiva
hauria encaixat a l’hora d’en-
filar una història com ara la
presentada, l’autor opta per
no emprar-la a l’hora de trac-
tar els personatges i fa que el

discurs narratiu es desplaci
entre dues aigües: hi ha línies
que apunten cap a referents
previs de la novel·lística resse-
cadora que canta una dessola-
ció de l’ànima quasi existen-
cialista i n’hi ha d’altres que es
decanten cap a l’estètica de la
sentimentalitat amb la pre-
sentació de buidades de cor
que, més que semblar pròpies
de la calma freda de la deses-
peració cínica, revelen unes
ànsies d’amor increïblement
immaculades, quasi adoles-
cents.

Aquesta mena de ball esti-
lístic estrany que presideix
Electra i la carretera pren cos en
un indret –un desert– que
esdevé caracteritzat exòtica-
ment a través de l’ús de mots
com ara ocotillos, cardenches i
nopales (pàg. 35), que si indu-
eixen a pensar que hi ha en
l’autor un cert coneixement

de la realitat que descriu,
també delimiten, reduint-la,
la porta d’entrada a la seva
proposta literària. La presèn-
cia sovintejada de referències
selectives consolida aquest
procediment cultista de Calvo,
que té una mostra vàlida en el
moment en què queda escrit
“La visió es movia com una
càmera de Lars von Trier”
(pàg. 211), frase que només té
efecte real si es coneixen els
procediments del cineasta es-
mentat. Exemples com aquest
i actuacions de personatges
lleument referenciades o jus-
tificades –la quarta vegada
que es veuen Susan i Joan, ella
ja li diu a ell: “Ja n’estic tipa de
les teves frases d’erudició pos-
tissa” (pàg. 97), amb la qual
cosa l’autor sembla haver vol-
gut situar els personatges al
marge d’unes convencions
que lligarien el relat obviant
la possibilitat que quedi mas-
sa deslligat– incideixen en la
idea que l’harmonia que s’ha
volgut establir entre les in-
tencions i la realització ha
sotsobrat sota el timó d’un
estil atzarós i sotraguejat en
què la precedència poètica de
l’autor no és aliena.


