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A R A C O M A R A

Arran de la
col·lecció del Macba

C A R L E S H A C M O R

A
mb motiu de l’exposició de la
col·lecció del Macba hi ha ha-
gut gent del ram de l’art que
ha opinat públicament que
algunes de les peces exposa-

des no eren obres d’art, o bé que un
museu d’art no era el lloc escaient per
a certes peces del fons del Macba. I amb
això entrem en la qüestió fonamental
que ha plantejat i planteja gran part de
l’art contemporani: què és l’art?

Podríem respondre que, arran dels
ready-mades de Marcel Duchamp, art ho
pot ser tot, amb la condició que l’artista
declari que allò que ha fet o que ha triat
és art, o bé que la Institució Art (a través
dels museus d’art, de les galeries d’art,
és a dir, del mercat de l’art o de la crí-
tica) digui que allò és art.

En el primer cas, ens hauríem de
demanar què és un artista, qui és artista
i qui no ho és. I arran de Joseph Beuys
podríem dir que tothom pot ser artista
i, tot seguit, que tothom ho és. I arran
de Rose Marie Trockel podem afirmar
que tots els animals són artistes. I d’a-
quí podem passar a considerar que tots
els vegetals i minerals també són artis-
tes.

I aleshores, l’oposició entre art i na-
tura resta obsoleta, així com la distinció
entre art i artista, perquè si tot, qualse-
vol cosa, no només pot ser art, sinó que
ho és (perquè tothom és artista i tot el
que tothom fa és art), l’artista mateix és
art. Art, doncs, ho és tot, absolutament

tot. I, per tant, els museus d’art ja no
tenen raó de ser: tot és com un museu
d’art, per tal com ja no hi ha diferència
entre art i vida (humana, animal, vege-
tal i mineral).

D’aquesta manera, l’art (el concepte
art i la seva materialització, o no-mate-
rialització, perquè les idees també són
art) s’ha expandit tant que ha deixat
d’existir. S’ha acomplert així la profecia
de Hegel de la volatilització de l’art o de
la seva dissolució, que ve a ser el mateix
que la seva mort.

I un cop arribats aquí, ens adonem
que continua havent-hi museus d’art, i
gent que es fan dir artistes per distin-
gir-se dels qui suposadament no ho són,
i coses que són considerades art, i crítics
d’art, i un mercat de l’art. I llavors ens
tornem a interrogar: què és l’art i què és
art i què no ho és?

I, després de mirar quines coses són
considerades art als museus i galeries
d’art, les respostes –encara que no cer-
quem el suport de Duchamp, de Beuys,
de Trockel, ni de ningú– aniran en la
direcció d’abans: tot pot ser art; tot és
art, tot; i això vol dir que res no és art,
que l’art és una cosa del passat.

Fet i fet, les escales de valor objectives
pel que fa a l’art han estat abatudes, i
les subjectives poden tenir una impor-
tància relativa, durant un temps, si el
subjecte que les sustenta té algun paper
significatiu en la Institució Art. Aquesta
relativitat temporal ja invalida una im-
portància basada en el poder d’establir
temporalment escales de valor.

Què passa, doncs? Que cal un retorn
a l’ordre? Ens hem d’aturar, si més no
una mica i de moment, a fi de reconsi-
derar els valors essencials de l’art per tal
de voler-los reinstaurar? No, i ara!
Aquests valors no existeixen. El que
hem de fer és accelerar el desordre? Més
aviat sí. ¿Vivim en un cúmul de para-
doxes en què l’art es vol suïcidar alhora
que vol continuar sent art, i en què els
museus ens mostren la desintegració
progressiva de l’art en la vida?

Què o qui ens pot indicar el camí per
sortir d’aquest atzucac? Resposta:
aquest camí (que no existeix), el va fent
això que en diem art i artistes, i no pas
cap dels altres components de la Insti-
tució Art. Els artistes van guanyant la
guerra per l’anihilament de la Institu-
ció Art. I apunten cap a la mort de l’art
com a institució. I com que tothom és
artista i tot és art, ja podem endevinar
qui guanyarà.

E N I G M Í S T I C A

Ge Ce Ce
M À R I U S S E R R A
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P
resentar Joan Solà als lectors d’a-
quest diari és sobrer. Fa anys i
panys que hi escriu articles que
es fan llegir perquè parlen amb
saviesa de la llengua. Ara, el doc-

tor Solà encapçala l’equip de lingüistes
que acaba de publicar la magnífica Gra-
màtica del català contemporani, que els edi-
tors d’Empúries presenten en tres volums
presidits per tres lletres en caixa baixa:
gcc. El primer que cal dir d’aquesta obra
és que la G vol dir Gramàtica, i no pas Gran.
Els catalans tendim a magnificar les coses
de la llengua sense adonar-nos que només
els petits ho veuen tot gran. Que la gcc és
una gran obra ja ho capta tothom qui la
fulleja una mica, de manera que no cal
posar-hi una altra ge, al títol.

La distribució de les matèries suscita un
segon comentari, així a cop calent. El pri-
mer dels tres volums de la gcc tracta de
fonètica, fonologia i morfologia. Els altres
dos, de sintaxi. Algú hi podria detectar un
cert desequilibri, en aquesta dosi massiva
de sintaxi amb què el doctor Solà i el seu
equip completen la seva gramàtica. Però
és un desequilibri oportú, perquè després
de l’època heroica de salvar els mots potser
ens hauríem de concentrar en un més
pragmàtic salvar les frases. El més esgarrifós
del català que ara s’emet en mitjans públics
i privats no són ni les qüestions fonètiques
ni el lèxic limitat que s’hi dóna. El que
sovint esgarrifa més és la construcció de
certes frases que només són catalanes en
el batibull mental de qui les produeix. Per
superar aquest xava mediàtic que sona i
ressona i s’estén com una taca d’oli calen
tres esses: sintaxi, sintaxi i sintaxi. Només
així podrem començar a caminar. Sense
taxi.

NOU CAMP PER ALS VERBÍVORS
La publicació de la gcc obre un nou camp
de lectura als verbívors catalans. Tots els
lectors que històricament ha tingut el
Diccionari etimològic i complementari de la
llengua catalana de Joan Coromines (sal-
vem els mots) haurien de travessar el ru-
bicó de la semàntica per visitar ara la
Gramàtica del català contemporani de Joan
Solà, Maria Rosa Lloret, Joan Mascaró,
Manuel Pérez Saldanya i desenes d’ex-
perts més (salvem les frases). Per això, des
d’aquesta columna enceto avui una mo-
desta campanya d’aproximació lateral a
aquesta obra imprescindible. La idea és
difondre-la des d’un punt de vista no
tècnic que fins i tot sorprengui els seus
autors. ¿Quants articles extralingüístics
no ha propiciat el diccionari d’en Coro-
mines des de la seva publicació? ¿Quants
columnistes no l’han consultat i citat?
Doncs ara ens convé solanitzar-nos. Aques-
ta és la primera d’una sèrie de columnes
d’enigmística que en els propers mesos
aniré dedicant a la gcc des d’una pers-
pectiva verbívora. Em donaré per satisfet
si aconsegueixo desmentir el tòpic que
situa les gramàtiques al prestatge dels
llibres tortura, al costat dels de matemà-
tiques, llatí o física quàntica.

Una passejada amb la ment neta de
prejudicis per vuit títols corresponents a
vuit capítols de la gcc ja ens posarà la mel
als llavis. Aquestes són algunes de les sec-
cions d’aquesta magnífica gramàtica que
suscitaran les nostres activitats verbívores:
Cliticització, Datius metes i benefactius, El com-
plement de règim, Adverbis zeroargumentals,
Els sintagmes nominals escarits, Interjeccions
fàtiques, La forma llur i, sobretot, L’el·lipsi de
la còpula. Una de les col·leccions de divul-
gació més famoses de la història és la Que
sais-je? de la PUF. Una resposta a Que sais-je?
pot ser GCC.

P A R L E M - N E

Eugenio Coseriu (1)
J O A N S O L À

F
a un mes que va morir a Tü-
bingen, d’on havia sigut ca-
tedràtic de lingüística romà-
nica des de 1963, el romanès
(Mihaileni 1921) Eugenio Co-

seriu, una de les personalitats més
extraordinàries, originals i influents, i
d’escriptura més transparent, de la
lingüística general i romànica del se-
gle XX. Em plau de sumar-me a les
notes que han aparegut aquí i allà
sobre aquest home savi, extremament
erudit, cordial, corpulent i bon vivant
(en un dinar, diuen, no es fumava
menys de quinze cigarrets), car jo
també he après molt d’ell i fins vaig
tenir la sort de conèixer-lo un dia a
Barcelona. Dominava activament una
gran quantitat de llengües, entre elles
totes les romàniques, i en coneixia
una altra llarga rècula, des del japo-
nès fins al grec i llengües eslaves i
germàniques.

Va estudiar filologia eslava i romà-
nica i filosofia a Romania (on també
havia escrit poesia i narracions) i a
Itàlia, i tot seguit (1951) se’n va anar a
Montevideo de catedràtic de lingüís-
tica general, romànica i indoeuropea.
Allà publica uns quants dels seus tre-
balls més cèlebres; per exemple, Sin-
cronía, diacronía e historia (1958), que ell

va dir que era dels més representatius
d’aquella època. A Alemanya ha dei-
xat la cèlebre Escola de Tübingen,
amb nombrosos deixebles de la talla
de Johannes Kabatek, que li ha dedicat
una biografia. Fou doctor honoris causa
per 50 universitats, un cas que deu ser
únic i irrepetible. L’editorial Gredos
de Madrid li va publicar una llarga
sèrie de llibres, en els quals ell va ad-
vertint que es completen l’un amb
l’altre, perquè el seu pensament és
global i forma una xarxa compacta.

LA CIÈNCIA MÉS CRÍTICA
Aquest pensament es mou contínua-
ment des d’Aristòtil fins a Chomsky,
passant per Hegel, Humboldt o Saus-
sure; parteix de la base que la ciència
només existeix si és crítica (o revisio-
nista: si valora les aportacions anteri-
ors i alhora n’estableix els límits), i
abraça tots els àmbits de la lingüísti-
ca: semàntica, sintaxi, història de la
lingüística, política del llenguatge, fi-
losofia del llenguatge, teoria de la
traducció, morfologia, llenguatge no
verbal, teoria del canvi lingüístic
(“para prevenir eventuales malenten-
didos, me permito destacar aquí que
el objeto de este trabajo no es el cambio
lingüístico, sino el problema del cambio

lingüístico”, diu al llibre esmentat) i
especialment diversos aspectes de les
llengües romàniques. La setmana en-
trant els informaré d’un treball seu
sobre l’ortografia catalana, que deu
ser molt poc conegut.

Un dels detalls del seu pensament
més coneguts entre nosaltres és la cè-
lebre divisió de la realitat unitària del
llenguatge en sistema, norma i parla,
tripartició que venia a millorar la bi-
partició de Saussure en llengua i parla.
Tota llengua consisteix en un (o més
d’un) sistema de regles que tot parlant
té perfectament interioritzat: igual
que de néixer fem neixo, podríem fer
coneixo de conèixer; i tothom diria es-
pontàniament “Podem preguntar-nos
si en l’actualitat es podria repetir un
cas com aquest” (on posem el subjecte
un cas com aquest darrere el verb). Però
la comunitat parlant no es regeix di-
rectament per aquest sistema mental
abstracte sinó per la norma o hàbit
social: aquesta norma o costum ens
diu que a conèixer li correspon conec; i
avui gairebé tots els mitjans de co-
municació anteposen el subjecte del
segon exemple: “Podem pregun-
tar-nos si en l’actualitat un cas com
aquest es podria repetir”; de manera
que molts periodistes ja no tenen in-
terioritzada l’altra estructura, i aquest
hàbit pot arribar fins i tot a fer canviar
l’antic sistema. La parla són els actes de
llengua tangibles, reals, individuals,
creatius (dels quals, per abstracció, surt
la norma esmentada): la llengua és
activitat creativa, i aquest és l’objecte
d’estudi del lingüista.


