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Xavier Barral ha escrit un assaig sobre l’art

A R A C O M A R A

La pràctica de pensar sobre art
C A R L E S H A C M O R

D
es de fa pocs anys, la relació
entre l’art i la política torna
a turmentar molts artistes
com no ho havia fet des dels
anys seixanta i setanta. La

manera d’abordar ara aquesta dicoto-
mia és, evidentment, ben diferent de la
de llavors, i tanmateix actualment hi ha
actituds i capteniments que semblen un
retorn al passat, al dogmatisme –avui
més o menys dissimulat–, al volunta-
risme, a l’oportunisme si fa
no fa inconscient i a la su-
peditació de l’individu a
uns paràmetres ideològics.

Sota aquests trets i sota
d’altres de no tan esque-
màtics, proliferen aquí i
allà anàlisis i reflexions que
al capdavall no passen de
presumptives bones inten-
cions, o sigui, propòsits de
bona conducta, pòsits del
malestar de l’artista davant
la cultura i la societat, su-
puracions de la fascinació
per la teoria en estat pur,
elucubracions que enyoren
un sistema teòric impossi-
ble i absurd, teoritzacions
sense referències a l’art que
suposadament les provoca.

Mentrestant, l’art més diguem-ne in-
teressant a hores d’ara –i n’hi ha un
munt i en distints camps artístics– bro-
lla, com sempre, no pas gràcies a la in-
tenció de fer un art així o aixà, sinó que
neix de grans complexitats –ben actuals
i ben de sempre– que l’artista assumeix
en el marc d’uns discursos que ell se’ls fa
personals.

Enmig d’aquest neguit per l’art social
o polític, Xavier Barral ha publicat (a
edicions Galerada) un llibre –de gran
format i de gairebé 700 pàgines– titulat
L’art i la política de l’art. I la política de l’art
i l’art hi són tractats al peu del canó,
implicant-s’hi, tocant els problemes a
través de l’art de la política i de l’art
mateix, del còmic a l’art medieval, de
l’arquitectura a les col·leccions d’art, dels
museus al pensament sobre art, al dis-

seny, a les galeries d’art, a la historio-
grafia de l’art i a un etcètera llarguíssim.

Tractar aquestes qüestions és més po-
sitiu per a les teories que no practicar el
rigor encarcarat de teories eixorques
que sedueixen els qui volen entrelligar
abstractament art i política, com si vol-
guessin trobar un desllorigador abans o
al marge de preocupar-se per coses i

problemes concrets. Més i tot: és arran
de reflexions sobre els temes més diver-
sos com es basteix un pensament sobre
art que no s’enlaira per damunt de l’art.

Que els raonaments i comentaris de
Xavier Barral són discutibles? I tant que
sí, i aquest és el seu avantatge: no cauen
mai en el defecte de ser categòrics. A sota
de tots plegats hi ha massa intel·ligència
per posar-se a pontificar.

El llibre són vora de 400 assajos (arti-
cles publicats a l’AVUI, on cada un va
ocupar una pàgina del diari) que con-
formen un llarg assaig. De cap a cap,

totes les pàgines són de
molt bon llegir i fan pen-
sar, sigui quin sigui l’as-
sumpte comentat, explicat
o posat a discussió.

En un dels seus textos,
Lyotard, el profeta de l’energia
artística, Barral –que hi de-
clara haver-se format amb
l’estímul de les preses de
posició antiautoritàries i
desconstructivistes de Lyo-
tard– clama que les divisi-
ons sectorials, temàtiques i
disciplinàries –els “bún-
kers acadèmics”, en diu
Barral– impedeixen de
comprendre globalment el
fet artístic.

Escriure un assaig no ha
de servir pas necessària-

ment per arribar a cap conclusió. I això
permet d’obrir molts interrogants. A
través d’una frase de De Kooning, Bar-
ral ens recorda que potser l’art no ser-
veix per a res i que, per Antoni Llena,
aquesta inutilitat de l’art li dóna lli-
bertat. L’art i la política de l’art té un estil
pregonament antidogmàtic: incita a la
llibertat de pensament.
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L
a setmana passada donava no-
tícia del recent Lezioni di enig-
mistica de Stefano Bartezzaghi
(Grandi Tascabili Einaudi núm.
868), una prodigiosa lliçó de

com acostar els misteris del verb a la
gent sense espantar-la amb galimaties
inintel·ligibles. Però Bartezzaghi no surt
del no-res. Ja fa anys que destaca en el
panorama de les lletres italianes. El pri-
mer que li vaig llegir va ser un article a
La Stampa sobre els tatatà (neologismes
amb síl·laba triplicada, com ara atrapa-
paparres i tastatatamis) que m’havia fet
arribar Quim Monzó. A primers dels
noranta Bartezzaghi tenia una secció
anomenada La posta in gioco al suplement
literari de La Stampa molt similar a
aquesta columna d’enigmística (que da-
ta del 1989), però ell solia demanar la
col·laboració dels lectors i després se’n
feia ressò amb gran desplegament de
mitjans. Així és com van començar les
peticions als lectors de l’AVUI, allò que
en l’era preinternauta encara ningú no
en deia interacció i que Bartezzaghi ja
practicava amb gran èxit de participació.
Stefano és fill d’un dels crucigramistes
italians més famosos –Piero Bartezza-
ghi–, però no practica l’art de compon-
dre enigmes. De fet, li agrada de dir
irònicament que va destacar en la con-
fecció d’un rebus (jeroglífic) en 1971,
quan tenia 9 anys.

O sigui que més aviat és un teòric i un
especialista en mosaics, perquè amb les
troballes verbals dels lectors pot fer me-
ravelles. Abans de publicar el seu primer
llibre-mosaic sobre ludolingüística –Ac-
cavallavacca (Bompiani, 1992)–, Bartez-
zaghi ja havia escrit algun monogràfic
especialitzat en qüestions verbals com
ara Studio Crittografico (La Sibilla, 1991).
Fins i tot s’havia doctorat sota la tutela
d’Umberto Eco. Després de l’èxit d’Ac-
cavallavacca va publicar un segon volum
amb els millors moments de la seva co-
lumna a La Stampa que es va dir Anno
Sabbatico (Bompiani, 1995), potser per-
què el suplement literari en aquella
època sortia els dissabtes. Finalment,
abans d’aquest últim volum alliçonador
d’ara, ja havia canviat d’editor amb Sfiga
all’OK Corral (Einaudi, 1998).

Però potser el canvi més transcendent
que ha fet Bartezzaghi en aquests últims
temps ha estat passar de La Stampa a La
Repubblica. Ara, des de fa un parell
d’anys, signa una secció setmanal ano-
menada Lessico e nuvole al suplement Ve-
nerdí que es publica el dia oficial de l’a-
companyant de Robinson Crusoe. Però
aquest pioner de la interacció comple-
menta la seva secció setmanal amb una
columna quasi diària de comentaris so-
bre les aportacions rebudes a la versió
digital del diari (ho trobareu a www.
repubblica.it/online/lessico_e_nuvole/
lessico_e_nuvole.htm).

La interacció amb els lectors republi-
cans forneix Bartezzaghi de munició
fresca. Per entendre’ns, hi ha explicaci-
ons anagramàtiques dels motius verbals
que justifiquen el mal moment que
semblen passar els jugadors de la Juve o
tota mena d’enigmes clàssics que tenen
per solució Ossama Bin Laden. Sempre
des del rigor i el nivell que Bartezzaghi
sap atorgar a les qüestions aparentment
més banals, i amb un gruix de partici-
pació que només és explicable si tenim
en compte que Itàlia és el país on va
néixer l’enigmística.

P A R L E M - N E

La informació i les enquestes
J O A N S O L À

U
n dels comentaris que més
em van interessar a propòsit
de la moció de censura d’ara
fa quinze dies va ser el que
Jaume Sobrequés en va fer

en aquest mateix diari el dia 28. So-
brequés diu que va haver de seguir el
debat per la premsa, però que aquesta
via d’informació “no permet arribar a
conclusions sòlides i objectives”: “Fa la
impressió que les empreses de comu-
nicació ja tenien decidit el seu judici
abans que comencessin les sessions
parlamentàries. Molts diaris ni tan sols
varen esperar la segona part per eme-
tre una valoració sobre el resultat fi-
nal”. Greu, gravíssim. Però l’autor
avala el seu judici amb proves con-
tundents: pels titulars dels diaris, tot
d’una descobríeu que emetien un judici
previ, de simpatia o antipatia prèvies al
debat. L’autor va més enllà: afirma,
sense embuts, “la poca credibilitat que
tenen la majoria d’intel·lectuals quan
opinen sobre aquests temes”, basat en
una enquesta que un diari va fer a una
selecta representació del món cultural i
mediàtic; les qualificacions a un dels
personatges anaven des de 3 fins a 9.
¿En quin criteri es basaven, doncs, els
opinants?; ¿havien ni tan sols seguit el
debat? “La conclusió: qualifiquen no-

més en virtut de les simpaties políti-
ques”. Gravíssim novament.

Al cap de tres o quatre dies, una rà-
dio donava el resultat de consultes “als
ciutadans” rasos sobre el mateix tema:
els interpel·lats deien que “no hi havia
raons suficients per presentar la moció
de censura”, és a dir, exactament allò
que ja era de preveure després de l’es-
biaixament informatiu esmentat. Per-
què, esclar, ¿què caram sap, de tot ai-
xò, el ciutadà del carrer? Ni el ciutadà
del carrer ni la immensa majoria de
ciutadans que sincerament volen inte-
ressar-se pels afers cívics o polítics. Ja
ho deien els antics: “No hi ha res al
pensament que no ens hagi penetrat
pels sentits”, és a dir que no podem
saber res de res que no ens ho hagin dit
els mitjans de comunicació. Això en el
millor dels casos, quan ja no hi ha un
“filtratge” i una “selecció” dràstics per
“raons” superiors (com ara la guerra).

SOBRE LES ESTADÍSTIQUES
És la mateixa sensació que tinc gairebé
sempre que se’ns donen estadístiques.
¿Què es pretén, amb les estadístiques?
Molt sovint, massa sovint, omplir pà-
gines de diari o pantalles de TV, man-
tenir el morbo, “demostrar” una posi-
ció ja presa... o instal·lar-la en el mer-

cat. No pas, de cap manera, informar,
donar elements de reflexió. Als meus
alumnes de sintaxi, matèria que sem-
bla prou seriosa, els faig veure en cinc
minuts com els puc arribar a enganyar
amb una “enquesta”. Els faig votar
quina de les dues construccions se-
güents els sembla més “normal”: [1] Va
ser acceptat que l’examen es fes en dues ses-
sions, [2] Que l’examen es fes en dues sessions
va ser acceptat. Resultat: 11 a 3. Comen-
tari meu: ¿Veieu?: aquest tipus de pas-
sives tenen el subjecte (que l’examen es
fes en dues sessions) a la dreta del verb
(com en [1]) i no pas a l’esquerra (com
en [2]). Però tot seguit els “demostro”
que la conclusió és precipitada, car, si
no acceptaven [2], sí que accepten ple-
nament [3] Que l’examen es fes en dues
sessions va ser acceptat per tothom amb molt
entusiasme, que té el subjecte a l’es-
querra. Sobre la salut de la llengua ca-
talana s’han publicat aquests anys una
absoluta allau d’enquestes. Més d’un
cop tinc la sensació que hi ha més ne-
cessitat de produir “investigació” (tesis
doctorals “serioses”) o d’intoxicar
l’ambient que no pas de saber la reali-
tat (ni molt menys de millorar-la).

No vull acabar amb pessimisme: una
mica de remei a tot això és intentar
partir de la nostra sensació, de la nos-
tra experiència, de les nostres creen-
ces, no pas sempre i exclusivament del
que ens diuen els altres.


