
l que diferencia l’art de l’artesania és que deixa
de banda el valor utilitari per construir imagi-

naris simbòlics sobre la realitat viscuda o pensada. Per
això l’art és intrínsecament transgressor, per això l’ar-
tista viu immers en una llibertat que té escasses limi-
tacions i per això l’art frega constantment les fronte-
res morals que regeixen la formalitat quotidiana.

L’artista s’aplica sempre una inevitable autocensu-
ra, la que el confronta amb una ètica individual i
social perillosa de traspassar, no tant perquè existeixin
codis infranquejables sinó perquè més enllà del pen-
sament controlat, resulta fàcil caure en la vacuïtat
absurda o en la transgressió banal. Es tracta d’una
autocensura legítima, que el talent i la profunditat
aprima i que només en casos extraordinaris pot resul-
tar imperceptible.

Hi ha una altra mena d’autocensura pitjor, fins i
tot inacceptable, estesa per desgràcia, que acomoda
l’art a les corrents d’opinió, que sorgeix de la por a
perdre el plàcet crític o fins i tot la subvenció.

L’art és inevitablement incòmode, posa en dubte
tota mena de convenció, remena allò que guardem a
les golfes del cervell i ens demana respostes a pregun-
tes que no ens fem. I encara que sigui difícil quantifi-
car-lo i molt més qualificar-lo, i malgrat que resulti
impossible (com a mínim en la curta distància) sepa-
rar el gra de la palla entre tanta abundància d’artistes
que genera la societat occidental, si alguna cosa per-
met identificar-lo d’entre qualsevol altra activitat
humana és justament el seu caràcter heterodox.

Deu ser per això que em sorprèn que qualsevol
persona civilitzada (i utilitzo la paraula en el seu més
estricte sentit etimològic), s’escandalitzi davant d’una
manifestació artística. Òbviament, deploro que inten-
ti prohibir-la i per suposat que em provoca un enuig
insuportable que la judicialitzi.

Certament, les lleis senyalen fronteres precises
més enllà de les quals la llibertat d’expressió esdevé
apologia de la il·legalitat, o incitació al delicte. Totes
elles són postures censurables, però també són figures
intrínsecament incompatibles amb l’art. Aquest és un
vell debat que sovint la historia s’encarrega de jutjar:
qui és el culpable: l’art o l’artista? I quina classe de
judici mereix aleshores l’obra?. L’art tendeix inevita-
blement a fer de jutge. Mala sort per aquells a qui de
natural els agrada jutjar. 

Amb certa freqüència apareixen episodis dialèc-
tics que reobren aquest debat, quasi bé sempre rela-

cionats amb qüestions d’ordre moral sobre les quals el
lliurepensament i la irreverència molesten profunda-
ment a un pensament ortodox convençut que ha esta-
blert amb generositat els límits màxims per a la críti-
ca i la transgressió. Quasi bé sempre és la religió i el
sexe; si van junts el resultat és letal.   

A la calaixera dels nostre desordres ètics, altres
qüestions més rellevants (ni que sigui perquè ocupen
un preeminent espai social) com la corrupció, totes
les formes de violència legal o la insuportable evidèn-
cia del subdesenvolupament humà, ocupen un espai
marginal. La religió i el sexe, ambdues afortunada-
ment cenyides a l’àmbit més personal de la nostra
existència, segueixen ocupant els calaixos de dalt.
Perillosa circumstància en mans de qui, de natural, li
agrada jutjar.

Darrerament ha ressorgit el tema amb una posta
en escena de Josep Maria Miró al TNC. La peça es
diu Gang Bang i l’ha escrita ell mateix. Com  sempre
les crítiques varen començar abans de veure l’obra i
com sempre el jutjador no va tenir en compte una de
les més extraordinàries possibilitats que ens regala
qualsevol creador: el dret a no veure la seva obra. És
tan senzill com això.

Amb independència de qualsevol criteri crític, cal
senyalar que la peça no té res de gratuït, ni tan sols és
en essència anticlerical. Però amb això també s’ha de
ser radical: tampoc crec que els capellans pederastes
(quan es demostra que ho són) siguin anticlericals, en
general són simplement uns delinqüents. Que jutgem
doncs, l’art o l’artista, als capellans o a l’església?.

Per raons diferents, però que ens remeten al
mateix anàlisi, l’Angel Sala director del Festival de
cinema de Sitges podria acabar encausat per progra-
mar una pel·lícula (A Serbian Film) que des de la fic-
ció reflexiona sobre la barbàrie dels Balcans a partir
del descens als inferns d’un ex director de cinema
porno. 

Qüestionables o no des de la perspectiva del bon
gust, les imatges de la pel·lícula ens remeten a una
realitat ben present al clavegueram d’una societat
aparentment tranquil·la i ordenada. O és que hem de
girar l’esquena al tràfic d’òrgans, a l’explotació sexual,
o a l’esclavatge infantil?

L’opinió que li pugui merèixer a qualsevol un
artista, un pensador, un creador és respectable. Dir-
ho, criticar-lo, rebatre’l, legítim. Intentar prohibir la
seva obra, lamentable.
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