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L’artista i poeta Vicenç Altaió defineix l’art en un conjunt de proses breus

Com un mapa de carreteres
A S S A I G P A U J O A N H E R N À N D E Z

Vicenç Altaió, Els germans.
Destino. Barcelona, 2002.

Q
uina forma hauria
d’adoptar una
guia de mà de l’art
contemporani?
Quina és la millor
manera de retratar

de forma prolixa, detallada i
eficaç un món tan complex
com el dels diferents movi-
ments artístics que conviuen
i interactuen a Barcelona?
Com pot distingir la persona
no entesa el que és art de to-
tes aquelles excentricitats de
nou-ric que envaeixen i con-
taminen els espais de la ciu-
tat? Si només des de l’art es
pot explicar l’art, quina obra
d’art serà el traç que traspuï
tots els traços?

Vicenç Altaió, artista i ger-
mà espiritual d’artistes, in-
tenta a Els germans respondre
aquestes preguntes bo i aixe-
cant un sorprenent i a estones
fascinador edifici conceptual,
prismàtic i multiforme, fet de
petites proses que, com tes-
sel·les d’un mosaic, van defi-
nint, gairebé sense que el lec-
tor se n’adoni, un paisatge tan
gran i tan complex que fóra
impossible descriure’l d’una
altra manera. Ho fa des de la
seva posició d’entès, des de la
seva praxi de crític d’art i po-
eta (combinació sense la qual
un llibre com aquest no seria
possible), però ho fa sobretot
des de la posició d’aquell a qui
Perejaume coronà solemne-
ment amb un fabulós cap de

pinzell, com a escriptor que es
mou amb saviesa pels límits
difusos de la literatura, l’art i
la reflexió.

Plantejar un llibre com
aquest obliga a trobar la for-
ma més eficaç. L’assaig, amb la
seva inevitable voluntat taxo-
nòmica, difícilment pot re-
flectir una realitat que no no-
més està en constant canvi,
sinó que, sobretot, es qüestio-
na i reformula constantment
ella mateixa. És per això que
Vicenç Altaió construeix el
llibre a partir de textos espar-
sos apareguts en catàlegs

d’exposicions i al diari El
Mundo de Catalunya (entre el
primer de gener del 1998 i el
22 de febrer del 2001). Són
textos, doncs, que ens van
aproximant a diversos aspec-
tes de la creació artística a
partir d’algun dels seus as-
pectes concrets, aspectes que
poden anar des del comentari
d’una exposició fins a la sim-
ple anècdota o la conversa
amb un artista, que donen
peu a la reflexió. Altaió des-
criu, analitza, interpreta, opi-
na, però, sobretot, relaciona,
ja que l’estructura del llibre

–breus textos esparsos que
construeixen un discurs cohe-
rent i únic– no és sinó un re-
flex de la seva idea bàsica:
l’estreta relació entre els crea-
dors, entre les tendències, en-
tre les recerques, entre les
arts, la no existència de com-
partiments estancs i la inuti-
litat de tota classificació que
no tingui prou perspectiva
històrica.

ART, SOCIETAT I MERCADEIG
Amb lucidesa sàvia i crítica,
Altaió no només explora l’u-
nivers de les arts plàstiques i

les seves relacions amb les al-
tres arts –teatre, música, fo-
toperiodisme, poesia–, sinó
que reflexiona també sobre la
relació de l’art amb la societat
i sobre el perill constant d’es-
devenir mercaderia (en aquest
sentit, és especialment remar-
cable el text sobre el cartellis-
me) o vulgar carnassa del di-
rigisme polític. I també rei-
vindica. Reivindica la necessi-
tat d’incorporar a la moder-
nitat arts sovint menystingu-
des, com la il·lustració, i rei-
vindica figures d’aquelles que,
a còpia de ser conegudes de
tothom, corren de vegades el
perill de ser obviades (Palau i
Fabre i Brossa, per citar només
els obvis).

El lector que s’endinsi en la
lectura d’Els germans es troba-
rà davant el que potser és
l’estudi més exhaustiu, ric i
detallat que existeix a hores
d’ara de la modernitat artís-
tica del país. Un estudi basat
en la negació de les classifi-
cacions i en la idea que l’art és
un tot orgànic i complex. Al
final del llibre, un índex
onomàstic exhaustiu li servi-
rà de guia indispensable per
reprendre el fil d’idees com-
plexes que es despleguen tot
al llarg dels textos.

I qui serà aquest lector?
Afirmar que hauria de ser
l’interessat en l’art català
contemporani seria tancar en
una cleda una obra que es ba-
sa justament en la inexistèn-
cia de les cledes: Els germans és
un llibre d’aquells que tothom
hauria de tenir a mà, ni que
fos per consultar-lo com qui
consulta un mapa de carrete-
res. Per saber on és i per on va.

Catalans a Europa
A S S A I G

X A V I E R F I L E L L A

Francesc Granell, Víctor Pou i
Serradell i Miquel-Àngel Sánchez

Férriz (directors), Catalunya dins la Unió
Europea. Política, economia i societat.

Edicions 62. Barcelona, 2002.

L
a Unió Europea, un cop conso-
lidada amb la implantació de
l’euro, la seva integració eco-
nòmica i havent perfilat amb el
nomenament de Javier Solana

una política exterior i de seguretat co-
muna, té plantejats dos grans reptes per
al futur més pròxim. D’una banda, la
seva ampliació cap a l’est i, de l’altra, la
seva redefinició institucional, que, a
més, haurà de respondre al creixent
distanciament amb què els europeus
perceben les actuacions de les instituci-
ons europees. Una Convenció presidida
per Valery Giscard d’Estaing va assumir
a mitjan de desembre de l’any passat la
preparació de la reforma institucional
que la Unió haurà de concretar en la

Conferència Intergovernamental de
2004. El paper de les regions en el go-
vern de la Unió és una de les moltes
qüestions que haurà de debatre la Con-
venció. Certament, en els darrers anys
les regions europees, amb el destacat
protagonisme de Catalunya, han es-
tructurat una creixent cooperació in-
terregional i han reivindicat l’establi-
ment de mecanismes de participació en
els processos i decisions europees que
les afecten. Fins al moment, però, la
Comissió Europea ha defensat que cal
fer una Europa amb les regions, però
sense anar vers una Europa de les regi-
ons que substitueixi l’actual Europa dels
Estats. De fet, la creació del Comitè de
les Regions (que inclou regions i ens lo-
cals) arran del Tractat de Maastricht
anava en aquest sentit, que, tanmateix,
diverses regions europees (Catalunya
entre elles) que s’autoanomenen cons-
titucionals, és a dir, amb competències
legislatives, jutgen insatisfactori.

Només fa 15 anys que participem en
el procés de construcció europea, però
Europa s’ha convertit en el referent in-
eludible del nostre futur. Per Catalunya,

la reforma institucional que enceta la
Unió Europea és un repte que cal resol-
dre amb el màxim encert. Justament, el
llibre que presentem aplega seixan-
ta-cinc col·laboracions escrites per dife-
rents especialistes catalans en temes
europeus que han protagonitzat des de
diverses instàncies institucionals el
procés d’integració de Catalunya a Eu-
ropa. El volum, presentat pels seus di-
rectors com unes reflexions que reflec-
teixen els 15 anys de la nostra adhesió a
la Comunitat Europea, ve encapçalat
per dos pròlegs, subscrits per Jordi Pujol
i Josep Piqué, que valoren positivament,
tal com es desprèn del conjunt del lli-
bre, el procés d’integració.

L’EUROPEISME A CATALUNYA
El volum s’inicia amb una àmplia in-
troducció a càrrec de Francesc Granell
que abasta des de la gènesi de l’euro-
peisme a Catalunya fins a una reflexió
sobre el posicionament jurídic, eco-
nòmic i polític que Catalunya pot es-
perar d’Europa. Tot seguit, diferents
eurodiputats ens apropen, des de la
seva perspectiva i experiència, al pas-
sat més immediat de la Unió Europea,
mentre Josep Borrell i Miquel Roca
reflexionen sobre les immediates re-
formes que han d’emprendre les ins-
titucions europees.

Els següents apartats documenten el
treball a les institucions comunitàries,
examinen els engranatges institucionals
entre Europa i Catalunya i avaluen els

impactes que l’ingrés a la Comunitat
Europea ha tingut en diferents àmbits
de la societat, amb un aclaridor estudi
de Marta Espasa sobre la contribució
catalana al pressupost comunitari.
L’ampliació a l’est, les relacions euro-
mediterrànies i la política exterior i de
seguretat comuna són tractats, des de
la perspectiva catalana, per Jaume
Duch, Raimon Obiols i Lluís M. de Puig.
El següent apartat, a càrrec de Mi-
quel-Àngel Sánchez Férriz, cobreix els
aspectes lingüístics, educatius i cultu-
rals de la integració i avalua la situació
i perspectives del català dins la Unió
Europea. Les relacions entre la societat
civil catalana i Europa, amb una signi-
ficativa aportació de Josep Verde Aldea
sobre el Consell Català del Moviment
Europeu, i l’actuació dels mitjans de
comunicació són tractats en els apar-
tats següents.

Finalment, una reflexió de Víctor
Pou sobre la inserció de Catalunya a
la futura possible Europa de les regi-
ons conclou el volum. Les seixan-
ta-cinc aportacions recollides en
aquest llibre, que abasten des de
l’experiència personal fins a estudis
de caràcter més acadèmic, fan de Ca-
talunya dins la Unió Europea un docu-
ment important per avaluar el que ha
estat el procés d’integració de Cata-
lunya a Europa, així com per establir,
com proposa Miquel Roca en el seu
capítol, les bases polítiques del que
ha de ser la unió política d’Europa.


