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ROS RIBAS

El col·leccionista Rafael Tous, que és entrevistat a ‘Papers d’art’

A R A C O M A R A

Qüestionament de la docència
C A R L E S H A C M O R

P
apers d’art, una revista
molt important que
fa pensar sobre art,
dedica unes quantes
planes del seu darrer

número als ensenyaments ar-
tístics. De totes les conclusi-
ons contradictòries que hom
pot extreure de setze articles
ben diferents sobre la qüestió,
en destaquem les següents.

El llenguatge és immanent-
ment antinihilista perquè
institucionalitza el nihilisme.
El descrèdit absolut que me-
reix el simulacre que anome-
nem realitat s’ha d’estendre a
tots els nihilismes. Per aquí
aniria el desprestigi total de la
docència. El nihilisme pot dur
a la dogmatització de l’escep-
ticisme; i la pràctica de la do-
cència, també.

Derrida: l’estratègia de la
il·legibilitat esdevé tàctica de
la legibilitat, ja que si tot és
complex, aleshores res no ho
és. Bergson: el no-res és el
motor invisible de l’especula-
ció filosòfica. Novalis: la des-
trucció és la tasca més sublim
de la lògica superior. Feu un
buit que atempti contra totes
les coses. No és bo de dir que
ningú no diu mai res de nou.
Res no és desitjable sinó el
desig.

El filòsof més interessant és
el fosc, el que s’empatolla, el
que no sap ben bé què escriu.
Ara mateix podríem admetre
tot el contrari. I això no sig-
nifica pas que tant se val una

cosa com una altra. El no-ésser
venç l’ésser. Gòrgies: no exis-
teix res; si res existeix, és im-
pensable; i si res existís i po-
gués ser pensat, seria inco-
municable.

Artaud: aquells que són es-
perit de l’època són uns porcs.
El rizoma, com a contraposi-
ció a la jerarquia entre centre
i perifèria, és una imatge lli-
bertària i engrescadora. Valo-
rar la perifèria en detriment
del centre suposa no haver
abolit la jerarquia. Res no és
centre ni perifèria de res.

Rimbaud: “Què signifiquen
les coses? No res. I la vida? No
res”. Ni tema ni psicologia ni
res de res! El desig no té mai
res a veure amb la voluntat.

Esperonat per les ganes de
voler desitjar, un impuls és
infame. La perfecció és feixis-
ta. Qualsevol ordre tendeix al
feixisme.

FUTUR, REALITAT I NIHILISME
El lema punk el futur no existeix
ha esdevingut un dogma, i,
per tant, és estèril. L’histori-
cisme ho mata tot. El fet de
creure que no existeix la rea-
litat ens allibera i ens permet
d’aprehendre allò que el pen-
sament lògic, coherent, mo-
mificat, no ens deixava veure.
El positivisme, eixorc, no pa-
ra de treure el nas rere qual-
sevol nihilisme.

Acostar-se a la indefinició.
Tot allò que puja amaga les

forces de la profunditat. El
poeta ni tan sols és profeta.
Renunciem així mateix a les
negacions, al vici del no, a
l’acadèmia del nihilisme, a
l’elitisme que gira els mitjons
de la vulgaritat i se’ls posa per
lluir-los a les misses laiques. I
no contrastant això, per su-
perar l’addicció al no, ens hi
hem d’afonar.

L’art s’ha de basar en com-
plexitats necessàriament in-
intel·ligibles. Deleuze: hom
pren la filosofia per una re-
flexió, quan en realitat és in-
venció; la filosofia no té pas
vocació de ser la disciplina
que sobrevola tots els altres
coneixements.

Quina és la cosa més per-
niciosa de l’art al servei de la
societat? El pedagogisme? El
civisme? El racionalisme?
L’higienisme? L’eclecticisme?
L’ànsia d’eliminar contradic-
cions? La voluntat de divul-
gació? L’absència de respostes
com a fonament de tot. Der-
rida: els canvis de l’art prove-
nen de la seva capacitat de
treballar sense conceptes.
Duchamp, Tàpies: l’art contra
el gust i contra l’estètica. Ca-
ge: contra tots els moralis-
mes, transcendentalismes i
judicis de valor. L’art contra
l’art.

Iconoclàstia. El desense-
nyament al defora de totes les
aules és el desideràtum de
l’individu no gens benpen-
sant.

L’INFERN DE L’ARMILLA

Jo acuso,
jo declamo,

jo escric
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T
ota època ultraespe-
cialitzada com la
nostra fa necessàri-
es una no-pintura i
una no-poesia del

multisaber. Fills hereus de
Deleuze, a partir dels anys
dos mil la cultura ha d’atre-
vir-se a fer un salt de gegant
cap endavant. Enfront de l’ús
compartimentat del saber, la
plusvàlua de la informació.

Cal establir xarxes d’inter-
coneixement per acabar fent
estèrils les feines monoem-
pleades. La feina desaparei-
xerà el dia en què els homes
i no pas les màquines sàpi-
guen fer de tot. Per això, els
poders fàctics s’encarreguen
de fer de la universitat un
cau i no una trinxera. Els
funcionaris i gestors de la
cultura han exhaurit les vies
de revolta i de creativitat i
han tancat les portes a la re-
novació dels llenguatges. La
generació antigrisos, carre-
gada amb l’arc de Sant Martí
al coll, en arribar a ser cap-
dansera no ha sabut sinó fer
bandera del disseny i l’urba-
nisme. L’ordre, en definitiva,
la practicitat i la funcionali-
tat.

Ben lluny de l’autocom-
plaença és clar que vivim de
pa sucat amb oli i canvis de
camisa. Tenim i hem tingut
gent valenta i artistes de pri-
mera línia entre nosaltres,
però aquí només s’han visu-
alitzat quan hom els ha con-
vertit en tipografia, com les
creus d’Antoni Tàpies, o
quan es passegen exposici-
ons terriblement acadèmi-
ques en què no s’entén res de
res que no sigui als manuals
d’ús. No em sorprèn pas,
doncs, que de Foix se’n parli
tant i en canvi pocs siguin
assidus a la rebosteria fina de
Sarrià. Ni imparable ni ulti-
míssim només sé que estic en
contra de les etiquetes. Ho
repeteixo, crec que en aquest
país poca gent té dos dits de
front. S’han acabat els grups
i les generacions. Els que pu-
gen hem crescut en demo-
cràcia i la llibertat no ens és
un deure sinó un afegit que
carreguem com qui baixa al
carrer després de les vuit a
llençar la brossa. Per això,
culs inquiets, ens sublevem
en veure com els benestants
llencen el paper amb bosses
de plàstic i publiquen llibres
a dojo sense cap mena d’eco-
logisme. No publicar, diu el
poeta Eduard Escoffet, no és
només una qüestió de man-
dra. La poca exigència fa que
proliferi tant de paper mu-
llat. Per comptes de creació i
sentit, escriptura i recerca.
La poesia no es mereix sinó
desercions massives. Jo dimi-
teixo.
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Bona química
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C
laudi Mans és un
químic lletraferit
del qual ja hem par-
lat alguna altra ve-
gada en aquesta sec-

ció per la seva tendència a
endinsar-se en la dimensió
ludolingüística de les qüesti-
ons químiques que divulga.
Mans publica articles molt
amens sobre la seva discipli-
na. Són textos ben escrits i
estructurats que exploren les
analogies més entenedores
per exposar processos cientí-
fics. Textos rigorosos que es
fan llegir fins i tot pels que ja
no recorden ni qui va ser
Mendelèjev. Ara Mans els
acaba de recollir en un volum
altament recomanable editat
pel Col·legi Oficial de Químics
de Catalunya que porta per
títol La truita cremada (24 lliçons
de Química). Si teniu proble-
mes per trobar-lo us podeu
acostar a la magnífica llibre-
ria científica que corona el
Cosmocaixa.

D’entre els vint-i-quatre tex-
tos del llibre avui vull destacar
el que porta per títol Un mol,
poc mol. Mans hi explora l’am-
bigüitat que envolta els ter-
mes mol (la unitat de mesura
de la quantitat de substància
que hi ha en un sistema), mo-

laritat, formalitat i normalitat.
Ho fa, com sempre, amb ana-
logies encertades i una tècnica
narrativa eficaç. Comença
matant el lector i el situa da-
vant cinc portes idèntiques
custodiades per cinc guardi-
ans impertèrrits. Només una
de les portes condueix al co-
bejat paradís dels químics (on
ens deu esperar, dic jo, Pom-
peu Fabra). El difunt lector
només pot fer una pregunta i
haurà de decidir quina porta
travessa en funció de les re-
postes dels guardians. No hi
ha temps per més. El rellotge
avança. Tic tac. I tu, pobre
lector, no saps pas per on ti-
rar. De fet, ets mort i en mans
d’en Mans, el qual no para de
suggerir-te preguntes massa
especialitzades que no et ser-
virien de res. Al final del túnel,
la llum apareix en forma de
pregunta que és, també, res-
posta: ¿Què et suggereix la
paraula molar? Mans, llavors,
reprodueix les respostes dels
cinc guardians: el primer diu

que és un queixal de mamífer;
el segon parla d’un municipi
del Priorat de 300 habitants;
el tercer una tartera quan ar-
riba a la part baixa de la vall,
per exemple de Boí, amb pe-
dres que ja no es mouen; el
quart parla en un argot en el
qual una cosa que mola és una
cosa que agrada; finalment, el
cinquè assenyala que és un
terme que indica la concen-
tració en mols per litre d’una
dissolució. Naturalment, la
porta que mena al paradís
dels químics és la cinquena.

DIVULGACIÓ CIENTÍFICA
L’article condensa les virtuts
de la divulgació científica. Es-
tableix amb claredat la termi-
nologia associada al concepte
de molaritat sense obviar-ne la
notable evolució experimen-
tada en els últims cinquanta
anys. També es permet afe-
gir-hi curiositats ludolingüís-
tiques com ara que antiga-
ment en català hi hagués una
unitat de mesura anomenada

mola que designava el cabal
d’aigua mínim necessari per
fer moure una mola de molí
estàndard quan havia de mol-
dre blat per fer farina. Mans
acudeix a Coromines per es-
tablir que, com a mínim al
Bages, una mola equivalia a
7.439 m3 per dia, és a dir 86
litres per segon. Després ho
relaciona tot. Ens explica que
en un litre d’aigua (d’un quilo
de massa) hi ha 55,55 mols
d’aigua perquè un mol d’ai-
gua té una massa de 18 grams.
I aquests càlculs el porten a
establir la següent equivalèn-
cia: 1 mola = 4.783 mols. Fi-
nalment, Mans conclou que:
“Un mol d’aigua mol si passa
pel molí junt amb 4.782 mols
més cada segon. Si no, no mol.
Un sol mol no mol... o, al-
menys, molt no mol”. Els ar-
ticles de Mans són esmolats i
molen amb eficàcia els preju-
dicis que separen ciències i
lletres. En calen molts i mol-
tes, de Mans, perquè no se’ns
cremin totes les truites!


