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‘Somni’, pintura col·lectiva de tres artistes feta entre el 1985 i 1986

A R A C O M A R A

L’avantguarda, el plagi i el que és sagrat
C A R L E S H A C M O R

El Temps del
Somni remet
als moments
de la creació
del món,
encara que
no té cap
connotació
arcaica

T
ot admirant, a Giro-
na, a la Fontana d’Or
(Fundació Caixa de
Girona), la literal-
ment esplèndida,

magnífica i excel·lent exposi-
ció Porta oberta al Temps del
Somni, d’art contemporani
dels aborígens d’Austràlia,
constatem com aquest art, sa-
grat per als seus artistes, va ser
plagiat els anys 80 i 90 per al-
guns aborígens d’Occident,
Catalunya inclosa, pels quals
el sagrat era el mercat de l’art
i els seus rànquings, o llistes
dels qui venien més car.

Aquells plagis, que ni tan
sols eren qualificats d’apropi-
acions, perpetrats pels que
deien que l’avantguarda en
aquell moment era el rànqui-
ng, ja han restat del tot obso-
lets. Això, però, no deu preo-
cupar gaire aquells depreda-
dors, perquè ja van viure el
seu moment de fama i van
guanyar força diners, tot i que
menys del que ells diuen per
fer-se valer, cosa que els deni-
gra encara més.

El concepte tan lleig d’a-
vantguarda, un mot militaris-
ta i decadent des de fa molt,
en el cas d’aquells artistes del
plagi anava associat al coloni-
alisme: es volien apoderar
–sense aconseguir-ho, és
clar– d’un art del qual no po-
dien entendre sinó la part més
superficial, i ni això.

Quan a començament del
segle XX els artistes occiden-
tals van descobrir l’art africà
van fer el mateix, sí, però ho
van utilitzar per transformar
o destruir (més que no des-

construir) l’art encotillat d’a-
quell temps. En canvi, les
obres dels plagiaris –que no
arribaven ni al manierisme (o
fer a la manera d’algú)– dels
aborígens australians no van
aportat res a res, ni, al marge
de contribuir a alguna cosa o
no, ja no tenen cap valor, ni
per als compradors de modes
artístiques: ja són fullaraca
decrèpita i prou.

Caldria fer un inventari
dels plagis que hi ha hagut
en l’art contemporani més
recent, i caldria veure si cap
d’aquests plagis té algun va-
lor en algun sentit. En l’art

més actual en trobaríem uns
quants, de plagiaris, un dels
quals ha rebut beques i ajuts
substanciosos a Catalunya.
Són llurs plagis allò que aviat
els devaluaran. I si no n’es-
crivim els noms és per man-
tenir un cert misteri que pot
esperonar els alts càrrecs de
cultura i els lletjament ano-
menats comissaris d’art a estar
a l’aguait de les estafes.

Pel que fa al catàleg de la
mostra de Girona, comptadís-
sims són els catàlegs d’exposi-
cions que, com aquest, mit-
jançant unes informacions
poden afegir coneixement a la

contemplació de les peces ex-
posades, que tanmateix, sense
necessitat de dades orientado-
res, sorprenen i corprenen
com poques obres d’art con-
temporani ho aconsegueixen
de fer.

Hi podem llegir, al catàleg,
que la gènesi de l’art contem-
porani indígena a Austràlia
data del 1971, que la pintura
més antiga de la mostra és del
1982, i que una exposició del
1974 va ser apedregada per
grups d’aborígens en protesta
per la revelació de dissenys
sagrats i secrets. D’aquells
anys ençà, els diferents estils
col·lectius i individuals han
anat evolucionant força.

LA IDENTITAT CULTURAL
Gabriel Planella, que ha tin-
gut cura de l’exposició de
Girona, hi compara, al catà-
leg, la irrupció d’aquest art a
la del jazz al començament
del segle XX, i assenyala el
compromís amb la identitat
cultural com un dels seus
trets bàsics. El Temps del
Somni, hi diu, és el cordó
umbilical que uneix aquest
nou art amb el tradicional.

També hi explica, Planella,
que el Temps del Somni remet
als moments de la creació del
món, encara que no té cap
connotació arcaica, sinó que
comporta una continuïtat
amb el present i l’esdevenidor
que el fa etern: és el marc
ideològic, social i polític dins
el qual els individus intenten
mantenir una consciència
harmoniosa entre ells matei-
xos i l’univers.

S U B J E C T E S A L ’ O B J E C T E

Els antiobjectes de Sebastià Alzamora
D O L O R S M I Q U E L

N
o sé ben bé quin és
l’objecte que es po-
dria associar a Se-
bastià Alzamora.
Però sí que puc

aproximar-me a aquells que
no. Per exemple, un llibre de
Josep Carner no se li podria
trobar. Tots els llibres de l’a-
nomenat príncep de les lletres
els va llençar a la picota i com
va dir Carles Hac Mor, sense
assegurar-ho gaire en unes
afirmacions bromoses mig
cirlotianes, potser Sebastià
(un nom de ressonàncies gui-
merianes), és l’anticarner. Tot
està per veure.

Tampoc se li trobarien lli-
bres d’escriptors banals i tri-
vials, segons declaracions se-
ves, com ara Màrius Serra, Jo-
sep Maria Fonalleras, Sergi
Pàmies, Empar Moliner i
Quim Monzó, per posar uns
autors ben coneguts. Ni tam-

poc neonoucentistes com ara
Narcís Comadira i Jaume Sub-
irana, ja que, com deia Alza-
mora, atacava en Carner per
tal d’atacar-los a ells.

Amb els llibres d’Enric Ca-
sasses és més mirat. És curiós
aquest mirament de la major
part d’autors per Casasses. Al-
zamora diu que li interessa
poc, però que és un bon poeta.
Que és una cosa així com ets
un home fantàstic, però no
m’interesses, penso ara. O si-
gui que dedueixo que, si per
exemple i per error, Elias
Adell portés un llibre de Ca-
sasses, Alzamora l’agafaria, el
fullejaria per donar-se vent i li
tornaria.

Però allò que segur que no
portaria, abans es canviaria el
nom, fóra un llibre meu. És
ben lògic: a ell li van les mules
mortes i a mi els gats que
mosseguen.

Fos com fos m’és difícil ad-
judicar-li algun objecte no li-
terari sense conèixer-lo gaire i
havent-lo vist poques vegades i
sempre de lluny –com a mí-
nim a un metre de distància–.
Vist així Sebastià m’ha recor-
dat per la seva alçada i pel seu
crani estilitzats, aquelles figu-
res del Greco o fins i tot de
Modigliani (autor que no sé si
li interessa o no).

TÉ UN SOMRIURE EMPÀTIC
He de dir que té un somriure
empàtic que li escau d’allò
més. Entrellucant fotos m’he
fixat que de tant en tant porta
americanes no convencionals,
potser seguint l’estela del
sempre genial Vicenç Altaió, si
bé amb més contenció i dis-
creció. Pel veure’l bé l’he bus-
cat en aquella foto de família
que imitava la famosa foto
que els del 27 castellà es van

fer a l’ateneu de Sevilla per
commemorar el tricentenari
de la mort de Góngora. Els de
casa nostra no commemora-
ven res, només el llançament
d’una antologia poètica que
va ser el que creà el grup, ja
que, en cas d’haver existit
abans, existien només com a
rebuig de Carner i per sort
d’una frase pronunciada, qui
sap si a la babalà, per Hèctor
Bofill. La foto en qüestió, i tot
el màrqueting publicitari, va
ser llançada a so de bombo,
pandereta i plateret sota els
auspicis de l’editorial Proa i
amb el beneplàcit del seu
mentor o popa, Sam Abrams
(popa que s’ha de prendre no
en el seu sentit lleidatà lactari,
sinó en el sentit sacerdotal). A
la foto surt Alzamora acom-
panyat de vuit poetes més.
Aquest grup de poetes es defi-
neixen, entre d’altres, amb

frases tan naïfs i poc portado-
res de polèmica com: “Som els
qui brindem davant el ventre
obert de l’enemic”. (Primer
s’ha d’obrir...) En aquesta foto
de grup, Sebastià, el nou fla-
mant director de promoció
exterior de l’Institut d’Estudis
Baleàrics, no s’acompanya de
res significatiu, si bé s’assem-
bla en el gest a Txema Martí-
nez, ja que tots dos duen els
braços plegats a l’alçada del
plexe solar, en una actitud
molt similar, gest que Julius
Fast sabria definir i interpre-
tar molt bé. Encara que les
ulleres de Txema Martínez ens
indiquen que, de lluny i de
prop, qui hi deu veure més bé
és Sebastià i no pas Txema. I
que santa Llúcia li guardi la
vista! Confidències del finat
poeta Jordi Jové me’n donen la
raó. Cal dir que la raó és sem-
pre una cosa transitòria.


