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Fragment del quadre d’Isidre Manils ‘640’, que es pot veure a la galeria Fidel Balaguer

A R A C O M A R A

Imatges a l’oli bullent
C A R L E S H A C M O R

D
iríeu que el món de
l’art actual menysté
la pintura, i això no
és pas veritat; si de
cas, aquest suposat

menysteniment és simplement
un miratge que tot just veuen
aquells qui es deixen enlluer-
nar per les modes en art.
Aquestes, que no són pas tan
frívoles i efímeres com sembla,
no han aconseguit mai de dei-
xar obsolet el llenguatge pictò-
ric, que pot tenir una riquesa i
una subtilesa específiques, ine-
quiparables amb les dels altres
mitjans.

Ara que ja fa molt que en art
són admesos tots els mitjans a
l’abast de l’artista, del vídeo a
qualsevol altra cosa, tal com
sona (i aquesta llibertat és en-
grescadora), la ja antiga pugna
de la no-pintura contra la pin-
tura, i a l’inrevés, no té cap raó
de ser, i de fet, ja no existeix
enlloc.

Tot mirant pintures d’Isidre
Manils –bo i deixant que ens
impactin, cosa que és impossi-
ble que no passi, i que ens in-
dueixin a la meravella que els
nostres ulls hi vagin pastu-
rant–, som trasbalsats en la
sensibilitat d’una manera que,
literalment, només la pintura
de Manils és capaç de fer.

Feia sis anys que aquest ar-
tistàs que domina genialment
l’alquímia de l’oli no exposava
a Barcelona. I en sis anys de
treball intens i pacient han
passat moltes coses en el seu
quefer, tantes potser com les
que li van anar influint du-
rant les primeres dècades de
la seva dedicació a la pintura.

Hi ha darrerament una
eclosió resplendent en l’art
d’Isidre Manils, que ha encetat

una etapa que no es pot qua-
lificar de mena d’hiperrealis-
me, ni tampoc de posthiper-
realisme. L’única etiqueta ac-
ceptable fóra la de manilsisme
a ultrança: un estil persona-
líssim, sense referents pro-
pers ni en pintura ni en res,
una epifania que en alguns
quadres ens és llegut de qua-
lificar, sense exagerar gens,
d’apoteòsica, de veritable re-
velació d’un art més contem-

porani que tots els altres arts
actuals.

I això es manifesta sense cap
espectacularitat, amb saviesa,
amb pregonesa, sense escara-
falls solipsistes ni cap sortida de
mare. La relació de Manils amb
les imatges del cinema, de la
televisió, de les revistes, ha estat
tan viscuda durant anys i
panys, que a hores d’ara les
imatges es pinten, als seus
quadres, a si mateixes com si
no fossin el que són: cada
imatge hi és alquímicament
transmutada fins a arribar al
seu paradigma mig esborrat.

A la boníssima i discreta ex-
posició actual de Manils, a la
nova galeria Fidel Balaguer, al

carrer del Consell de Cent, 315,
de Barcelona, hi ha una tela
que en pocs dies ja ha anat es-
devenint mítica, i que verita-
blement és exponent, no pas
únic, de la desclosa manilsista.
Es tracta de la pintura 640, que
conté 640 imatges de la gran-
dària d’un paquet de tabac ca-
da una.

Algunes d’aquestes imatges
hi són correlatives, com unes
quintes essències de films pos-
sibles que se juxtaposen a
d’altres correlacions per confi-
gurar un mosaic resultat d’un
zàping mental: edificis, porno-
grafia, cares, gent, explosions,
accidents de cotxe, gossos, i un
bigarrat etcètera. I tot plegat,
el conjunt, el quadre, assoleix
una unitat d’obra mestra.

A fer llegendari aquest pro-
digiós reflex del començament
del segle XXI –un retaule que
certament en mereix un munt,
de llegendes–, hi ha contribuït
l’insòlit i magnífic text de la
invitació a l’exposició, una vi-
brant i brevíssima diguem-ne
micronovel·la, sense comença-
ment ni final, escrita pel no-
vel·lista Llort a talla de trans-
posició del quadre 640 a la li-
teratura.

Com ha argumentat el crític
d’art Jesús Martínez-Clarà, Ma-
nils té una fascinació enorme
pel seu ofici, per la llum del ci-
nema i pel cristall líquid de les
noves tecnologies, i amb l’oli
assoleix els esclats de la llum
emulsionada de la fotografia. I
hi podem afegir que els supera.

R È P L I C A

La gran poesia invisible
N A T I S O L E RD

olors Miquel, una
dona riallera que
escriu versos i els
recita per tot el pa-
ís, feia cabdells so-

bre el contingut del maletí de
Sam Abrams. Un home amb
ulleres recolzades a la punta
del nas, que presentava un lli-
bre. L’home, fill d’un país gran,
algun cop ha parlat de la gran
poesia d’un país petit. No se’n
sap avenir, de la força poètica
de Catalunya, però tampoc fa
res d’especial per mostrar-la.

A la dona, pendent de la seva
cantarella i del seu gest, li venia
de gust especular sobre el con-
tingut del maletí, sense nom,
que l’acompanyava. Segura-
ment, extravertida com és, va
haver-se de mossegar la llengua
per no cridar-li des del seu se-
ient: “Sam, torna’l a obrir!”.

M’agradaria pensar que la
Dolors esperava que el crític en
tragués alguna cosa diferent.

Un plec de folis rebregats, amb
els poemes d’un poeta que no
sona a ningú. Un llibret de ta-
pes tristes d’aquells que l’autor
s’esforça a vendre en un racó de
mercat, com si fos un llobarro
en perill de perdre la frescor. O
un manual de pautes de com-
portament per anar a parar allà
dins, a l’espai més accessible del
ben compartimentat maletí
d’en Sam. I qui diu Sam, diu
Llavina, Guillamon, Rafart,
Costa-Pau...

Cap d’ells treu res que no
vagi avalat per un bon llistat de
coneixements adquirits i com-
pulsats per les elits més ben
considerades dels seus cercles
reduïts. Cap s’arrisca a posar

damunt la taula el llibre, o el
plec de folis d’un dels molts
poetes invisibles, que mal dor-
mim, per escriure versos.

Alguns, els més agosarats,
algun cop en mostren un, per
fer saber la poca gràcia amb
què engiponem poemes, els
poetes invisibles, el mèrit dels
quals no és altre que haver
guanyat alguns concursets lo-
cals, als quals es presentaven
poetes invisibles, més patètics,
encara, que el guanyador.

La tàctica de tots els Sams és
antiga: consisteix a tancar el
cercle. Els que quedin dins, se-
ran els elegits, els que publica-
ran. Els que haurem de llegir
perquè el seu vers és el Vers. Si

aconseguim entendre’ls, el
nostre nivell cultural quedarà
lliure de sospites. I si arribem a
emocionar-nos amb els seus
mots, ningú podrà qüestionar
el nostre bon gust.

Arribats aquí, caldrà conver-
tir el cercle, que alguns ja ha-
vien tancat, en espiral inscrita,
convergint vers un punt su-
prem. Aquest serà el valor ab-
solut, el cim de la poesia, de la
crítica, o de... Serà el poeta, el
crític, o el... Nacional.

Llavors els editors, seguint a
saltirons el curs de l’espiral,
podran apostar per productes
ratificats, no hauran de dedicar
esforços i diners a la promoció
de productes sorpresa.

Però, no hi ha res més des-
concertant per qui intenta pro-
gressar adequadament en el
camí iniciàtic com a lector que
no compartir, en absolut, els
plaers literaris amb què han
estat entronitzats artistes cap-
davanters en qualsevol gènere.
Malauradament, la majoria
d’aspirants a lectors fidels, re-
nunciaran a la recerca d’un
plaer tan ben pautat.

Instaurar la pràctica de tan-
car cercles i nomenar un nú-
mero u, un representant naci-
onal per cada matèria, ens du-
rà, irremissiblement, a un em-
pobriment cultural, provocat
per la pluja de renúncies dels
que no estem disposats a ser
imitadors, lectors o divulgadors
del poeta, del crític, o del... Na-
cional. Condemnem un país
petit, que podria tenir una gran
cultura, a tenir una força poè-
tica petita, contravenint les
apreciacions d’en Sam.


