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Vet aquí una tria dels
Pensaments (Proa,
traducció de Joan Casas),
de Joseph Joubert,
moralista inconfessat que
quan va morir, el 1824,
havia acumulat un fotimer
de judicis i anotacions
disperses. El llibre en
recull 1.376, d’aquestes
reflexions breus: “Jo sóc
com Montaigne, «incapaç
del discurs continu»”.

“Hi ha homes que són
inconstants perquè no
estimen cap dona. Jo sóc
inconstant perquè les
estimo totes”. “Em costa
marxar de París perquè
m’he de separar dels
meus amics; i em costa
marxar del camp perquè
aleshores m’he de separar
de mi”. “La feblesa que
conserva val més que la
força que destrueix”. “No

hem de menester gaire
vida, per viure. En cal
molta per estimar”. “Qui
no es deixa enganyar mai
no és un amic”. “La vida
no pot existir en cap
animal sense una certa
intel·ligència”. “Les
imatges han tingut una
gran influència sobre les
realitats”. “La bellesa és la
intel·ligència feta
sensible”. “La música té sis

lletres, l’escriptura té vit-i-
sis notes”. “De fet no és la
veritat allò que cal en les
arts, és la il·lusió. Però, per
produir la il·lusió, cal una
certa veritat”. “Somriem
amb els llavis i riem amb
les dents”. “M’agraden els
fets petits [...] Els grans
esdeveniments neixen de
les coses i de l’encadena-
ment de les causes. Però
els petits neixen de

l’home”. “No som
innocents quan ens fem
mal a nosaltres mateixos”.
“És la sobreabundància
allò que emmalalteix el
nostre esperit, la
sobreabundància de
coneixements inútils”.
“L’estil és el pensament
mateix”. “M’agrada veure
dues veritats a la vegada”.
Au, va, animeu-vos a
pensar amb Joubert.❋

“M’agrada
veure dues
veritats a la
vegada”, diu
Joubert
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Au, va, pensem una mica
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Q
uan es va fer
pública la
llista dels
integrants del
Consell de
Cultura,
Margarita
Rivière, amb
aquella
naturalitat

que dóna la confiança, va escriure
en un conspicu diari de la capital
del regne que pels viaranys de la
cultura catalana se circula de la mà
d’amics i coneguts, com quedava
demostrat pel fet que només tres
dels membres del Consell tenien
trajectòria vàlida i independent en
el seu ram. Eren Juli Capella, Sílvia
Munt i Rosa Vergés. Para de
comptar. No és el cas de citar ara
l’obra de tota la resta de

components de
l’organisme,
que la tenen
ben sòlida, sinó
de subratllar
com el prejudici distorsiona la
perspectiva. La Margarita deu
pensar que la cultura catalana no
val un ral, i per tant no se la mira i,
com el vers de Machado, menysté
allò que ignora. Tractant-se d’una
periodista i sociòloga és una
actitud lamentable. Però aquest és
el pati que hem sabut conrear.

Em pregunto quina cara deu fer,
ara que el seu (i meu, no us
penséssiu) idolatrat CCCB planteja
la glòria de la cultura catalana de la
mà de la membre (que diu la
ministra, tan afinada) Pilar
Parcerisas, veïna d’aquestes
pàgines i llauradora d’una crítica

d’art que neix d’un omphalos català
per situar-se al món. Poques
vegades l’art és tan universal i tan
arrelat com quan passa pel teclat
de la Pilar, que alhora hi aplica alts
nivells d’exigència i una mirada
encertada sobre un món que,
convinguem-hi, cada vegada és
més complex, adulterat i
desvertebrat. Al CCCB, la Pilar fa
una operació magnífica: ensenyar,
més amb l’obra que no pas amb el
discurs, la cara oculta de la cultura
catalana. Oculta no pas perquè tot
això hagi quedat al calaix, sinó
perquè no ha estat llegit com un
univers coherent que es va
heretant i reproduint, al costat o
per sobre del recorregut
convencional de la cultura. En unes
altres paraules, el que jo anomeno
el fil secret de la història.

Però el que jo narro amb mots,
la Pilar ho demostra amb peces,
obres sàviament triades per
aixecar tot un món d’elucubracions
i propostes màgiques, de jocs i
dimonis, de ments torturades i
mirades lúcides. Des de l’alquímia
de Llull i els herbaris d’Arnau de
Vilanova als objectes poètics de
Brossa i la somorta revolució dels
il·luminats del XIX, fos Cerdà o
Monturiol i el seu vaixell-peix. Per
arribar, esclar que sí, a les bromes
carregades de sentit d’un Miralda o
la tendra rebel·lia de l’hipervalorat
Ocaña. Avantguardes nostrades o
assentades aquí per pura sintonia
que la cultura oficial deixa en
segon lloc per resseguir el traçat
de l’ortodòxia. Catalunya té
tendència a inventar-se cotilles i
creure-se-les i ajustar-les fins a
ofegar-se. Vegeu el Noucentisme,
tot ell oficial, tot obra ben feta
–també era ben fet el
Modernisme!–, tot planxat i
clenxinat.

Doncs bé: jo que espio per espiar
el llibre de visites. I em trobo un
senyor que hi ha estampat: “Puta
mierda de expo”, que sempre és
expressió de refinament. I alguns
altres pocs que es queixen que no
han entès res. I encara uns altres
que clamen perquè hi han trobat
poca llengua castellana i massa de
catalana i això els irrita un no dir, si
hem d’avaluar la freqüència del
comentari. Però just a l’entrada de
la mostra, un Tàpies preciós dóna
la resposta. És un fragment de
pintura romànica, un tros de pedra
ple de temps, i per sobre, en
vertical, hi penja una barretina.
Penja d’una corda. O la hi han
penjada. Per tant, està rebregada,
escanyada. Agònica.❋
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Una peça de Tàpies
que podem veure
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