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XICU CABANYES

‘Mort i desfiguració de la geometria’, obra que podem veure a can Ginebreda

A R A C O M A R A

Art i natura al bosc de can Ginebreda
C A R L E S H A C M O R

Passejar pel
bosc de can
Ginebreda
comporta unes
emocions, uns
sotarcs i unes
reflexions
difícils de tenir
en altres llocs

S
egons la convenció,
la natura no és art. A
la nostra natura, pe-
rò, hi ha art: és na-
tura treballada, arti-

ficiosa, ben diferent de la na-
tura verge, la qual podríem
dir que és un art que no ha fet
ningú. Així, destruïda la con-
venció, el concepte d’art s’ha
diluït tant que es confon amb
la natura. Per això aquesta pot
donar lliçons d’art a l’art i
aquest en pot donar a la na-
tura.

En Xicu Cabanyes, al seu
bosc de can Ginebreda, a Por-
queres, prop de Banyoles,
conrea l’art de la natura –té
cura del bosc– i també fa el
seu propi art, i els acara: al
bosc hi ha moltes escultures
seves. I una tan impressionant
confrontació, allà, in situ,
commou inefablement i fa
pensar. Passejar pel bosc de
can Ginebreda canvia la per-
cepció d’un munt de coses,
comporta unes emocions, uns
sotracs i unes reflexions difí-
cils de tenir en altres llocs.

Com altres vegades, aquest
estiu, durant un dia una mu-
nió d’artistes van escampar
llurs obres pel bosc de can Gi-
nebreda. I, força perspicaç-
ment, hom els va demanar
allò que ningú no pot dema-
nar mai a un artista si no vol
que a aquest li trontolli l’en-
teniment: si fa no fa, va ser
plantejat que cada artista ex-
pliqués què volia dir l’obra
que hi havia portat. Els qui
van tenir l’encert de proposar
la qüestió terrible, en Xicu
Cabanyes mateix i el crític
d’art i de cuina, gran escriptor
i erudit, Jaume Fàbrega, posa-
ven el dit a la nafra en un es-

cenari apropiadíssim: de fet,
interrogaven sobre què és
l’art, i –atenció!– ho feien en
plena natura.

Els artistes se’n van sortir
com van poder: uns quants es
van saber escapar intel·ligent-
ment per la tangent, alguns
van omplir de significacions
foscament subjectives la seva
obra, d’altres fugien d’estudi
amb circumloquis metafísics i
politicosocials que es podien
aplicar a qualsevol cosa, i n’hi
va haver un parell que van
engegar tòpics com una cate-
dral.

I mentrestant, els arbres, les
plantes, l’herba i les pedres,

amb llur mera presència, ex-
plicaven quina cosa volien dir,
cada una, amb el seu ésser,
què significaven, quin sentit
tenien, què reflectien, què re-
presentaven, com s’inserien
en el context del bosc, quin
missatge transmetien. Posem
per cas, una roca assegurava
que la seva presa de posició
materialista davant el món
volia contribuir a la destruc-
ció dels castells en l’aire que,
al seu parer, constitueixen
l’antinatura que és la cultura.
I un matoll protestava, amb
les seves formes capricioses,
contra la globalització homo-
logadora, empobridora.

I quan una artis-
ta va descriure la
seva obra com un
cant a la solidari-
tat, una corrua de
formigues –solidà-
ries les unes amb
les altres– no en
feia cap cas, ni de
les paraules de l’ar-
tista ni dels refilets
d’un ocell que can-
tava perquè sí, ni
d’un llangardaix
que prenia el sol.

Amb tot això,
l’erotisme rotunda-
ment explícit de
determinades es-
cultures d’en Xicu
Cabanyes escalfava
l’ambient, fins al
punt que alguns i
algunes dels assis-
tents deixaven
d’escoltar les dis-
quisicions dels ora-
dors per lliurar-se a
les foguerades de la
carnalitat més des-
enfrenada darrere

el primer llentiscle que troba-
ven. Aquestes accions eren in-
terpretades per la majoria com
una resposta, natural i cultural
alhora, a totes les elucubraci-
ons possibles sobre la pràctica
de l’art.

El bosc de can Ginebreda
–formosíssim, amb nombrosos
indrets magnífics, ben dife-
rents els uns dels altres, alguns
amb vistes que van del golf de
Roses al Canigó– és un anti-
museu natural per a l’obra –de
diversos registres no pas única-
ment impactants i d’un vitalis-
me exultant– d’enXicu Caba-
nyes. Se n’hi haurien de fer
més, de trobades d’artistes.

P A R L E M - N E

El català
i la independència (i 2)

J O A N S O L À

E
l llibre de Branchadell ha co-
mençat a produir irritació.
Fins n’hi ha que l’han com-
parat al pensament dels més
reconsagrats i reconeguts ad-

versaris de la nostra normalització; o a
un cavall de Troia: una bomba de re-
llotgeria al centre del nostre sistema,
un manual d’arguments per als al·lu-
dits opositors.

Crec que hi ha dues menes de llibres
i d’opinions sobre la matèria que ens
ocupa: els que estan construïts amb
voluntat dialèctica i clarificadora i els
que no tenen altre (o gairebé cap altre)
fonament que la visceralitat o els de-
sitjos en estat pur. En estat pur vol dir
sense confrontar-los cada dia amb les
realitats i les possibilitats internes i
externes. Fa molt de temps que s’ob-
serva entre tota mena de dirigents,
entre pràcticament tots els professio-
nals de la llengua i entre la massa de la
població una mena de paràlisi ideolò-
gica i pràctica: ningú no sap què po-
dem dir i sobretot què podríem fer
exactament davant el retrocés evident
de la nostra llengua, retrocés afirmat
per la immensa majoria d’observadors
(si cal, matisaré: per molts observa-

dors). Tothom es lamenta, xiuxiueja,
anatematitza, però ningú no sap com
passar d’aquí. Situació realment dra-
màtica, com han reconegut (ara sí)
tantíssims: som un poble que no pot
viure tranquil, ni de molt, amb la seva
llengua. Diguin el que vulguin les es-
tadístiques o els polítics.

El llibre de Branchadell és clarament
de la primera classe, encara que el seu
estil (¿aparentment?) fred pugui irri-
tar. L’autor fonamenta minuciosa-
ment la seva tesi en una bona quanti-
tat de documents i d’estudis fiables. I,
com a mínim, proporciona al lector
matèria abundant de reflexió i de dis-
cussió. Una de les qualitats del llibre és
que no utilitza cap concepte (nor
malització, minoria, etc.) sense definir-lo
amb precisió. En canvi, les posicions

independentistes o de defensa de la
llengua sovint estan impregnades de
vaguetat en el pensament i en la pre-
tesa acció: a què s’aspira exactament en
el terreny polític i en el terreny lin-
güístic, com es pot dur a terme el de-
sig, amb què es compta internacional-
ment, dins l’estat i dins de Catalunya,
què hem de fer exactament quan la
meitat dels catalans són castellano-
parlants i davant la creixent massa de
persones amb altres llengües i amb
necessitats més primàries que la pre-
servació de la llengua.

Amb tot, confesso que el llibre no
m’acaba de convèncer. No acabo de
veure que el tractament estadístic i
documental del problema sigui l’únic
possible o l’únic eficaç. La intuïció
pessimista de tants professionals deu

tenir alguna raó que la ciència pura
no pot o no vol desentranyar. És cert
que Flandes i el Quebec se n’han sor-
tit; però també és cert que el nostre
cas és ben diferent d’aquests dos. Aquí
encara compta molt l’“Estamos en
España”, definidor secular de la nos-
tra realitat neguitejadora: ¿és possible
superar això? És cert que les estadís-
tiques donen una situació plàcida:
però no és menys cert que de les tres
condicions que defineixen la normali-
tat d’una llengua (els seus parlants la
utilitzen en tots els àmbits; és el ve-
hicle de comunicació interètnica; és
l’única oficial o és oficial prioritària-
ment) avui a Catalunya només tenim
clarament la tercera, la menys im-
portant. Per tant, aquí hi ha gat ama-
gat: si, en lloc de preguntar a la gent
del carrer pel benestar de la llengua
(que es pot confondre amb el benestar
econòmic o general), se’ls preguntés si
tant els fa que demà passat deixi de
parlar-se, potser les respostes serien
molt diferents. De tota manera, més
m’estimo la controvèrsia, la irritació,
que no pas l’estancament del pensa-
ment i la paràlisi de l’acció, que ja fa
massa temps que duren.


