
◆ C U L T U R A ◆42
A V U I

dimarts

29 de maig del 2001

AVUI

‘Cigar’, de Joan Brossa

HANNAH COLLINS

‘Nomad 2’ (1991), Vicenç Altaió vist per Hannah Collins

QUADERN D’ART
X a v i e r B a r r a l i A l t e t

Contra l’obscurantisme
A l’entorn de Brossa (i 3)

M
anifestar contra el populisme
pervers recordant que sense
ètica no hi ha estètica, ni dig-
nitat, que res no és gratuït i

banal, que la dignitat s’ha de contra-
posar sempre a la immundícia. Mani-
festar contra la cultura de les pedres
recordant que ésser en el temps vol dir
passejar pels marges i viure al defora,
crear des del no-res per guanyar la vi-
da, renunciar al mausoleu, negar-se a
la minoria d’edat imposada a perpe-
tuïtat. Optar pel risc, encara que sigui
al preu de perdre-ho tot. Manifestar
contra la censura a Internet recordant
que existeix el perill del Poder trans-
vestit en Estat, Fiscal, Policia i Patriar-
ca, Carnaval secular de la raó absoluta
a la defensa de la jerarquia i de l’ordre,
Urpa traïdora camuflada amb la ten-
dresa del corder: voluntat de control
disfressada sota l’aparença enganyosa
de vigília de la seguretat. L’esperit de la
santa croada, avantguarda de la bona
consciència i dels bons costums: bata-
lló de la reacció contra l’avanç de la
societat oberta, plural, participativa.
La societat civil no pot adormir-se: en
qualsevol moment, el vell Leviatan pot
rejovenir. A costa nostra, és clar. Ma-
nifestar contra l’integrisme religiós
aquí, ben a prop, a Kabul, a Algèria o a
la Gran Sèrbia proclamant que contra
l’integrisme, en nom dels refugiats i
dels exclosos, dels perseguits i margi-
nats, dels bandejats i dels pàries, vin-
diquem l’actitud il·lustrada de la dissi-
dència: el dret a no seure a taula. Ma-
nifestar contra la ceguesa dels partits
polítics declarant que la política de-
mocràtica se sustenta en el somni il-
lustrat de la representativitat i procla-
mant que contra l’endogàmia i el sec-
tarisme dels partits polítics, cal recla-
mar-los el compliment de la seva fun-
ció representativa: la seva activitat po-
lítica, no partidista. Perquè els partits
són només el mitjà de la vida política,
no el seu fi. Cecs a força de no voler
veure, poden acabar per tornar-se
muts. I aquesta és l’amenaça del tota-
litarisme del futur: el silenci únic, la
ceguesa global. Manifestar contra l’a-
lienació informativa reclamant que la
conquesta de la modernitat és la lluita
per l’autoconsciència, l’esforç per su-
perar la ignorància de les pròpies pos-
sibilitats i dels propis límits. En defi-
nitiva, cal defensar l’heterogeneïtat de
la república de les idees enfront del
monolitisme monàrquic de la veritat.
Manifestar contra l’amnèsia distingint
el fet que individualment som una
barreja, caòtica i imprevisible, de re-
cords i d’oblits. Bastim la nostra bio-
grafia exporgant dels laberints de la
nostra memòria allò que a poc a poc va
deixant de tenir pes i densitat signifi-
cativa en el fil intermitent de la nostra
dèbil consciència. Acabem sent éssers
apedaçats, esquinçats. Col·lectivament,
però, tenim un compromís mai no es-
crit en el nostre passat, amb les ombres
de la nostra història i amb les ferides
dels que ens han precedit. Per això,
lluitar contra l’amnèsia és lluitar per
la dignitat i oposar-se a les figures de la
ignomínia reaccionària. Ni que sigui
per la reivindicació d’una memòria

fràgil i autocrítica, però
innegociable. Lluitar con-
tra l’amnèsia és lluitar per
conservar les marques del
rostre. Fins i tot les cica-
trius. Sobretot les cica-
trius. Manifestar contra el
cinisme lingüístic recor-
dant que comença sent
una gracieta, un acudit
més o menys iconoclasta,
una sàtira del poder o del
personalisme polític que
porta les traces de ser el
ressorgiment d’una aver-
sió atàvica i secular contra
la dignitat i el respecte,
contra la llengua parlada
pels habitants d’un país
sota sospita. Contra la
cultura de tot un poble.
Tornen, amb la mateixa
força que han tingut
sempre, les veus del libe-
ralisme individualista i de
l’imperialisme estatal,
amb disfresses noves i
aparentment modernes,
però amb les fal·làcies de
sempre: universalisme
contra provincianisme,
cosmopolitisme contra
localisme, bilingüisme
contra monolingüisme,
pluralisme contra pensa-
ment únic. Quan, i on,
defensar la llengua pròpia ha estat una
vexació? Quan, i on, defensar una
llengua feble i tocada de mort ha estat
un acte d’intransigència? Però repa-
par-se en la injustícia no és pas cosa
per riure. I, amb això, no valen bromes.
Ens ho juguem tot. La vida de la cul-
tura.

Manifestar contra tantes coses obre
la porta a manifestar per una cultura
crítica i radical. Això és el que ha fet
una revista històrica, Cave canis (comp-
ta amb els gossos, els gossos que no

només mosseguen sinó que també so-
mien, els gossos que són independents
a cop de mossegades), de la tardor del
1995 a la primavera-estiu del 1999, en
nou números que són capses plenes de
manifestos, d’obres d’art, de preses de
posició, de vitalitat i de revolta. Que es
pugui encara fer avui una revista-ob-
jecte d’aquest tipus és un fet que en-
trarà en les històries de l’art i de la
cultura.

Viçens Altaió no estava sol en l’a-
ventura, l’acompanyaven Manuel
Guerrero, Joaquim Pibernat, Manel
Sala i Claret Serrahima. Abans, però,

del 1985 al 1990, Altaió havia dirigit
una primera experiència començada i
acabada, Àrtics, ja hi havien Pibernat i
Guerrero: “Feta des de Barcelona, a ca-
vall de les revistes manifest i de les re-
vistes de quiosc, Àrtics –trimestral
multilingüe de les arts i de les ics–
recala a l’iceberg de l’experimentació i
dels nous llenguatges. Àrtics –lloc
d’encontre de llengües, de cultures, de
tendències i d’individualitats– s’ofe-
reix com una radical mirada atenta als
registres més innovadors de les es-

criptures i de les arts actuals, de la mà
dels mateixos instigadors. Àrtics es
presenta com una obertura i és alhora
l’inici d’una fi anunciada: disset nú-
meros formaran la col·lecció completa
que s’insereix a la segona meitat de la
dècada dels 80”. Revista amb una se-
qüència de temps closa que posava en
relació els escriptors amb l’obra plàs-
tica, oberta a diverses disciplines,
multilingüe, generadora d’accions
puntuals. El mateix títol de la revista
confon dos elements: art, que és la
substitució de la paraula poètica; per-
què els anys 80 estan segellats amb la

paraula art, i ics, que ex-
plicita un camí d’incone-
gut, una assignatura dels
que encara no tenen nom.

Com deia la setmana
passada, la relació entre
escriptura, poesia i art ha
portat Altaió a orientar el
KRTU cap a una sèrie
d’exposicions pluridisci-
plinàries a l’entorn del fet
creatiu, de les personali-
tats i del futur. L’exposi-
ció Brossa, de la Fundació
Miró, s’integra, i Altaió
s’hi refereix. No pas que
Altaió derivi únicament
de Brossa però sí que
Brossa es troba sempre
present en la trajectòria
d’Altaió.

Qui és doncs Viçens Al-
taió? Sota una fotografia
de Manel Esclusa, i acom-
panyant un text sobre
Frederic Amat, el 1986,
Àrtics definia Altaió (Santa
Perpètua de Mogoda,
1954) com un lladre de
significants, farsaire de
manuscrits i traficant d’i-
dees. Havia estat ja direc-
tor literari d’edicions de
càracter avantguardista i
interdisciplinari: Tarotde-
quinze, Cristalls, Eczema.

D’entre les seves múltiples escriptu-
res, destaquen diversos llibres d’as-
saig i de poesia, d’entre els quals evi-
dentment cal avui en dia destacar els
cinc més recents que alimenten una
trajectòria i que funcionen com un
cicle tancat. Tràfic d’idees (edicions del
Mall, 1986), L’escriptura sense llançadora,
idees, noms propis i arts en els 80 (Parsifal,
1997), La desconeguda. Assaig poeticono-
vel·lesc de ficcions fotogràfiques (Edicions
3i4, 1997), La dificultat (Destino, 1999)
i la més recent de la sèrie, Tràfic d’idees,
Desglossari d’un avantguardista (Destino,
2000). En allò que tothom (o el fill
d’un científic) hauria de saber sobre la
dificultat d’escriure i de llegir, Altaió
confessa que “dins de cada esternut hi
ha espermatozous que he refusat”. “Si
el meu nas fos el pistil d’una flor, la
pols dels llibres que fullejo fecunda-
rien el cervell. Moriria aterrit amb
tants autors dins del cap!”.

No puc explicar els llibres d’Altaió.
S’han de llegir, de veure, de resseguir,
de tocar, de respirar, de transcendir.
Són estimulants, formen una obra
tancada, un cicle. Altaió funciona per
cicles, especula, escriu, crea, viu i res-
pira. Vol Catalunya. És difícil: “Col-
gats, com la resta dels humans occi-
dentals del segle XX, en l’opulència
del consum, en la varietat de l’oferta,
en la millora de la qualitat de vida, en
la prepotència de la comunicació de
masses i en el desenvolupament de la
societat tecnocientífica, la cultura,
tanmateix, se’ns presenta recelosa i
autocomplaent a l’hora dels guanys
històrics”.

Joan Brossa tancava la Sextina al ci-
nema d’Andrei Tarkovski dient: “Sovint
el públic mira i no veu. Boscos, / foc,
aire i aigua, al cine com als llibres, /
donen al vidre una virtut de vida.”


