
D efecte imperdonable en
una obra d’art és, per a
mi, que la forma no

s’adiga amb el contingut. Des-
ajust que no sols en resta
eficàcia i seducció, sinó que
provoca en el consumidor la
sensació de frau. De casos així,
n’hi ha un fum. Hi predomi-
nen, per damunt de tot, les
obres d’aparença experimen-
tal, atrevida, innovadora, que
en el fons, en la seua camufla-
da essència, es limiten a desco-
brir la sopa d’all. Però també hi
ha el cas invers: continguts pro-
funds o subversius que se’ns
presenten en un estil carrincló
o reaccionari. Gat per llebre,
en ambdós casos. Un frau. Pas-
sa molt en l’art, això, però tam-
bé en la vida. Recorde com
d’acoquinat que entrava jo a Be-
lles Arts, els primers dies d’es-
tudiar-hi. Allò era un carnestol-
tes, una desfilada d’éssers
estrambòticament vestits i pen-
tinats que intimidava a un pi-
pioli de poble com jo, guarnit
amb la rebeca de punt que li
havia fet sa mare. Un hi anava
amb la callada pretensió d’arri-
bar a ser artista, i allà es troba-
va individus de la seua edat
que pareixien tornar, amb gest
despectiu al rostre, propi de
l’expert, del viatge que un tot
just començava. Tot era faça-
na, però. Els papagais no torna-
ven d’enlloc. Prompte se’ls veia
el fons: en general, no sabien
fer la o amb un canut. Curiosa-
ment, altres que vestien i es
captenien amb timidesa o
discreció deixaven entreveure
el seu talent o les moltes coses

que tenien a dir. Amb els anys
un aprén a calar la impostura,
tant de forma com de contin-
gut; o, si més no, a desconfiar
de les aparences. Què és pitjor,
el reaccionari disfressat de
transgressor o el progressista
d’estètica casposa? Els primers
busquen, potser, prestigi; els se-
gons, la pela i la popularitat,
perquè, no ens enganyem, el
públic, en general, és de gust
formalment reaccionari, i
agraeix que li ho posen fàcil.
Però ja dic que el desajust no
es produeix només en les arts,
sinó també, i això és pitjor, en

la vida. Des que
era xiquet que he
sentit que Espanya
ha fet una
transició demo-
cràtica que ha si-
gut un exemple ad-
mirable per al
món, tutelada pel
borbó Joan Carles.
La península,
abans cavernícola,
s’ha omplit de ca-
ses de cultura, au-
ditoris, ecoparcs,
piscines, aeropor-
ts, autovies, mu-
seus d’art contem-
porani, palaus de
les arts, parcs
temàtics, trens
d’alta velocitat...
Realment, la for-
ma ha progressat
no poc. Però, i el
contingut? Ha evo-
lucionat en paral·-
lel? Una mirada al
que hi ha passat i
al que hi passa és
e s f e r e ï d o r a :

corrupció instal·lada i consenti-
da en els principals àmbits de
poder, menyspreu davant les
víctimes del franquisme i les
seues famílies, informació su-
plantada per manipulació infor-
mativa, defensa a ultrança de
la festa taurina, permanència
de privilegis absurds, censura
de canals de televisió, bel·li-
gerància contra la diversitat
cultural i lingüística... Espan-
ya, moderna? No fem riure.
Malgrat les formes, malgrat el
disseny de la superfície, Espan-
ya continua a la caverna. Un
frau.

L a prosa de Wislawa Szym-
borska és una barreja tan
natural d’enginy i sobrietat

que no sembla pròpiament litera-
tura. En rigor, tanmateix, no és
així. La poeta polonesa, recent-
ment desapareguda, fa de la natu-
ralitat el nervi del seu art de ma-
nera que ens fa creure que
l’espontaneïtat dels seus recursos
consisteix simplement a obrir
l’aixeta i deixar que rage sense
destorbs el corrent de la
inspiració o de la gràcia heretada.
Siga o no com dic, llegint aquests
dies les seues Prosas no obligato-
rias, que ja fa algun temps publicà
l’editorial Alfabia, he pogut com-
provar la satisfacció que et pro-
dueix llegir escrits sobre literatu-
ra que solament pretenen dirigir
el nostre interés cap al fet —sovint
negat en els temps que corren
amb contundència i sense pudor-
que llegir llibres és l’entreteni-
ment més encisador creat per la
humanitat. Tant és que ens parle
de la difícil amistat entre Dickens
i Andersen, de la teoria
de la deriva continen-
tal, de la veu d’Ella Fitz-
gerald, de les malifetes
megalòmanes de Cateri-
na de Mèdici, o dels in-
convenients de menjar
costelles de porc amb
Czeslaw Milosz. Szym-
borska sempre fa gala
d’una gràcia envejable
per a trobar la nota sub-
til amb què pot provar
l’interés d’un llibre per
bé que en aparença no
tracte assumptes consi-
derats cardinals pels ex-
perts. La seua passió
pel món animal li fa es-
criure línies esplèndi-
des sobre la vida psíqui-
ca dels gossos de com-
panyia que han de patir
les nostres manies, o so-
bre la crueltat dels “pia-
nos de gat”, que es posa-
ren en funcionament en els hospi-
tals amb més recursos del segle
XVIII, les cordes dels quals eres
substituïdes per gats vius, de ma-
nera que cada vegada que es pres-
sionava una tecla, els miols lanci-
nants dels pobres animals
produïen la satisfacció plaent dels
malalts mentals. I ja que esmente
aquesta obstinada protecció
literària del món animal, n’he de
destacar les línies que enumeren
les raons per les quals Szymbors-
ka se sent enamorada dels ocells,
fins i tot dels que no han fet carre-
ra poètica, dels “pàries voladors”
que no han merescut l’atenció de
cap poeta polonés, però que espe-
ren una millor recepció en litera-
tures on el seu nom no tinga con-
notacions prosaiques.

Szymborska deixa caure ací i
allà, amb una ironia que quasi
sempre emociona per la seua efec-
tivitat, elements que ens diri-
geixen cap a problemes centrals
de la cultura humana i, sobretot,
de la literatura. És una poeta
extraordinària que, tampoc en el
cas d’aquestes proses no obliga-
tòries, no pot defugir la necessitat

de tractar els assumptes de la
creació contemporània. La
justificació d’escriure sense
ànims d’avaluació crítica és d’un
interés especial perquè no cal te-
nir la pretensió d’ordenar
jeràrquicament el món dels lli-
bres per a parlar-ne. Com tampoc
no cal posar la poesia per damunt
de tots els gèneres, com fan els
qui encara la creuen "profètica i
alada". I no per pensar així, un ha
de renunciar al coneixement es-
pecial que la poesia ens proporcio-
na. A propòsit d’això, Szymborska
presenta ací arguments sòlids. Si
l’historiador passa les pàgines del
Gilgameix, l’epopeia sumèria, hi
troba de seguida el que cercava,
“un dels testimonis primers de la
formació de la base social del po-
der estatal”. El poeta, al contrari,
no s’hi pot detenir, creu de més
interés assistir al plor del protago-
nista per la mort d’un amic, un fet
sense transcendència aparent.
Sens dubte, el coneixement cien-
tífic avança; el poeta, mentres-

tant, es queda endarrere reco-
llint tot allò que “ha estat aixafat
i oblidat per la desfilada triomfal
de les lleis objectives”. Potser
per això mateix interessa la mira-
da d’una poeta com Szymborska
sobre la mateixa literatura, so-
bre els Diaris de Thomas Mann
per exemple. El pròleg del tra-
ductor polonés es deixa arrosse-
gar per la tendència a buscar mo-
tius que evidencien les “mal-
dats” de l’escriptor, la seua supèr-
bia, el seu fracàs com a germà,
marit, pare, amic i ciutadà. Da-
vant d’això, Szymborska alça la
veu i afirma que Mann no era
precisament un sant, sinó un és-
ser mortal ben imperfecte, però
que ens captiva, ens commou i
ens incita a pensar, i que, d’algu-
na manera, ens ajuda a viure.

La poeta Wislawa Szymborska.

NOTES DE CAMBRA

Forma i contingut

Szymborska deixa caure
elements que porten a
problemes centrals de
la cultura humana

Manuel Baixauli

A MANERA DE TASCÓ

Thomas Mann no era
precisament un sant
Vicent Alonso
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“Fa any i mig que em dedique a
la tesi, Martí!”, prossegueix. “Si
hi haguera un paper que digue-
ra que, al cap de mig any de llegi-
da, la tesi es destruiria, el signa-
ria ara mateix!”. Javier Chapa és
un pintor de raça, nascut amb
aquell do per a saber centrar
una imatge, per a saber copsar-
la, per a saber materialitzar-la,
des d’una elegància instintiva,
des d’un olfacte propi. A més a
més, amb gran esforç ha anat
desenvolupant un camí creatiu,
basat en figures geomètriques:
ratlles que s’entrecreuen, ones
que ballen sobre una superfície,
sobre un fons treballat amb exi-
gència, que atresora gammes i
matisos. Ha creat una marca
pròpia, i sobre aquest camí tan
ardu ha desenvolupat tota la
seua experiència pictòrica, re-
nunciant a moltes coses. “Nulla
dies sine linia” es podria aplicar
a la perfecció: aquell esforç geo-
metritzant ha capitalitzat el seu
quefer artístic durant molts
anys. Però ara ha d’abandonar
els pinzells i ha de teoritzar so-
bre la pintura (i sobre la seua
pintura): “T’adones que hi ha
gent que escriu meravellosa-
ment, que uneix idees que no et
pensaves, que sap dir les coses
d’una manera fantàstica! I t'ado-
nes que has arribat tard a
aquest tren, el de la inves-
tigació, que el teu és el de la
pintura, però...”. Es produeix
una pausa, dubta de seguir, però
fa el pas següent: “I també dub-
tes de la teua pintura, per què
no dir-ho? A cinquanta-cinc
anys, ja has recorregut molt del
camí, i potser també et plante-
ges si has arribat on esperaves”.
Li dic amb sinceritat que crec
que ha aconseguit tindre una

veu pròpia i això és un gran èxit.
Em mira amb els seus grans
ulls, verdosencs, una mica an-
goixat per tot plegat: “Però hi ha
gent jove tan bona i tan prepara-
da! A la facultat els veig tots els
dies, amb tantes ganes i tanta
energia!”.

Li pregunte pel seu paper
com a professor, si es troba
còmode fent classes: “Amb els
alumnes he aprés molt, perquè
he hagut d’estudiar molt per a
poder fer les classes. Encara
que la meua assignatura és
bàsicament pràctica, on els
alumnes experimenten les prin-
cipals tècniques pictòriques, he
hagut de reciclar-me molt. Jo
sóc un pintor instintiu, i a més
els meus estudis de Belles Arts
no em van servir de res... Crec
que vaig agafar el pitjor mo-
ment, no vaig tindre cap profes-
sor que m’influïra de cap mane-
ra. Francesc Lozano, el tenia
teòricament com a professor,
però mai va vindre per classe,
sinó uns ajudants seus... Per
això, quan vaig acabar la carre-
ra me'n vaig anar a Nova York i
vaig intentar oblidar tot el que
havia aprés, tota aquella
gasòfia... Vaig pintar de la mane-
ra més diferent de com m’ha-
vien ensenyat! Em vaig sentir
atret pels informalistes, per Tà-
pies, per Richard Diebenkorn...
Unir allò racional i dur amb allò
emotiu”. Em sobta això, l’emoti-
vitat que diu que treballa en to-
tes aquelles figures geomètri-
ques, i amb tot el tacte que puc
li ho pregunte. “Jo sóc més pin-
tor que geòmetra... A mi la geo-
metria no m’interessa si no pro-
dueix una sensació, un senti-
ment, una emotivitat... Veus
aquestes taques de pintura so-
bre les ratlles: són fonamentals!

Com ho són les bambolles d’aire
que s’omplin de color. Treballar
els accidents, buscar en els ma-
terials totes les seues possibili-
tats, això és el que m’anima...”.

Intente ironitzar un poc i li
faig veure que aquelles taquetes
sobre la polida superfície geomè-
trica semblen una cosa no busca-
da, fins i tot unes gotetes indesit-
jables. “No t’ho cregues, que
això passa!” riu. “De vegades al-
gun client em pregunta si no po-

dria eliminar aquella taqueta! I
jo que li dic que és bàsica, que
sense la taca no hi ha obra!”.
Ara relativitza el seu treball:
“L’any passat vaig fer un gran
exposició i vaig acabar esgotat,
mentalment i físicament. Cada
quadre meu duu molta feina, i
alhora, de vegades, la tasca és
molt mecànica i avorrida... El
cas és que vaig acabar tan esgo-
tat que em vaig posar a pintar
aquarel·les!”. Obri els ulls,
abaixa la veu: “Aquarel·les de
València!”. Se’n va a un armari i
torna amb un feix de papers, i
ens va mostrant aquarel·les re-
presentant el pont del Real, els
jardins dels Vivers, la Ciutat Ve-
lla, l’horta... Cadascuna atresora

una màgia, una qualitat, una mi-
rada pròpia. Li dic que són molt
belles, i ell riu, una mica aver-
gonyit: “Potser, si les coses van
molt malament, em puc posar a
vendre-les als turistes... Però
amb un pseudònim!”. Segueix
passant les aquarel·les. “Amb
aquesta classe de treballs tens
unes experiències més intenses,
m’ho passe molt bé, és divertit.
Però jo no sóc aquest. Jo sóc l’al-
tre!” i m’assenyala amb la mira-
da un gran quadre amb ratlles
simètriques.

Vet ací la batalla de l’art, pen-
se. Javier Chapa gaudeix amb
aquella pintura elemental,
aquell posar-se a pintar un cam-
panar, un detall del Mercat Cen-
tral, un aspecte de la Llotja, i, en
canvi, pateix durament amb el
seu treball geometritzador, més
mecànic, més monòton, i alhora
més exigent. Sap que aquelles
vistes de la ciutat, de la seua ciu-
tat (com les aquarel·les de la Ma-
rina, on estiueja, també plenes
d’emocions), aporten poc a l’art.
Una cosa és un entreteniment,
un diletantisme si voleu (tot i
que rere seu hi ha sempre l’artis-
ta, el gran artista), i l’altra és la
veritat, amb la qual es guanya el
pa, i amb la qual aspira a trio-
mfar plenament en l’arena artís-
tica.

En una de les parets de l’estu-
di hi ha una petita col·lecció de
quadres dels seus amics: Hora-
cio Silva, Calo Carratalá, Marce-
lo Fuentes, Willy Ramos, Rosa
Martínez Artero... Sobre una
bancada veig una escultura sor-
prenent, d’equilibris calderians.
“És de Lukas Ulmi, un artista
suís, que s’ha casat amb una va-
lenciana. És genial! Sempre ju-
ga amb formes geomètriques, o
amb mòbils com aquest... Veus

quanta gent bona que hi ha!”.
Ens acomiadem i per a sorpresa
nostra ens diu que ens vol acom-
panyar, perquè al cantó del seu
carrer hi ha un grafit molt inte-
ressant que ens vol ensenyar.
Aprofitant una canonada i un
desguàs, el grafiter ha pintat
una caseta, blanca, amb el lema:
“Hole sweet hole”. Ens mira acla-
parat, i ens diu, a mi i a Jesús:
“Vegeu la senzillesa, la claredat
de l’artista!”. I insisteix: “Vegeu
quanta gent bona hi ha al món! I
anònima!”. Ens encaixa la mà i
se’n va, cap al taller o cap a la
facultat. Potser, en aquell mo-
ment, no ho sap ben bé ni ell.
Perquè la vida, com diria Mon-
taigne, és ondulant.

Les ratlles de la vida
L’artista treballa amb emotivitat les seues figures geomètriques

E ls pares, si poden triar
l’escola dels fills, solen
fixar-se sobretot en les

instal·lacions, el tipus de gent
que hi va, el programa educatiu
o el prestigi del centre. “Però
pocs pregunten pels professors
i com i per què s’han escollit,
per exemple”, explica Maite La-
rrauri. Per al filòsof nord-
americà John Dewey
(1859-1952), considerat un dels
teòrics de la pedagogia progres-
sista, el professor és essencial,
és la peça clau de l’educació,

molt més que la pedagogia, el
mètode o l’escola. “És més, pen-
sava que els millors professors
podien no tenir coneixements i
formació pedagògics. Per a ell
no hi ha una tècnica per a en-
senyar, sinó que el professor ha-
via de complir unes condicions,
com ara tenir coneixement so-
bre la matèria que impartia, so-
bre els infants i una gran simpa-
tia per aquests”, explica Larrau-
ri, filòsofa i autora de
L’educació segons John Dewey,
la novena obra de la col·lecció
"Filosofia per a profans", edita-

da per Tàndem, que es presentà
ahir al Col·legi Major Rector Pe-
set de València. Com en els
títols anteriors de la col·lecció,
l’il·lustrador Max s’ha imbuït
del pensament del filòsof, que
va arribar a tenir 10 fills, entre
naturals i adoptats.

Dewey va ser un visionari en
moltes qüestions, un excèntric

per al seu temps
i una persona
compromesa
amb la lluita de
les dones pels
seus drets, en-
tre altres coses.
Larrauri relata
al comença-
ment que ell era
l’únic home en
u n a
manifestació als
Estats Units a fa-
vor del vot fe-
mení del 1919.
El mateix
Dewey portava
una pancarta en
què es podia lle-
gir "Els homes
voten. Per què
jo no?”.

Va desenvolupar un pensa-
ment que trencava la visió tradi-
cional de l’educació, com una
acumulació de coneixements,
aliena a l’experiència pràctica.
No debades, és considerat un re-
presentant de la filosofia del
pragmatisme, molt influït per la
teoria de l’evolució de Darwin.

Va defensar que "la base de

l’educació no és la comunicació,
és l’acció, l’experiència", apunta
Larrauri. Educar no consisteix a
repetir, si no a aplicar, atenent
el fet que les coses no són immu-
tables, sinó que van canviant.

Dewey va muntar, de fet, un
laboratori d’experimentació a la
fi del segle XIX. Postulava que
l’espècie humana ha evolucio-
nat gràcies al coneixement apli-
cat a l’acció. “La transmissió de
coneixement és essencial si el
coneixement és experiència
més acció”, incideix la filòsofa
valenciana.

Larrauri té previst continuar
i, potser, acabar la col·lecció "Fi-
losofia per a profans" amb el pro-
per número 10, dedicat a la
creació, segons Bergson. L’auto-
ra ha sintetitzat el pensament
d’autors del seu grat, com Deleu-
ze, Arendt, Nietzsche i Epicur,
entre altres.

"La col·lecció ha funcionat
molt bé", diu l’editora Rosa Se-
rrano, i posa d’exemple la
publicació a l’Argentina del lli-
bre dedicat a Foucault. Ha fun-
cionat també la col·laboració
tan infreqüent entre una
filòsofa i un dibuixant.

John Dewey i la
importància cabdal
del professor
Maite Larrauri analitza l’educació segons
el pensador en ‘Filosofia per a profans’

L’artista, entre les
seues obres
geomètriques, al seu
estudi de València.

FERRAN BONO València

Il·lustració de Max per al llibre.

“Em vaig sentir atret
pels informalistes, per
Tàpies, per Richard
Diebenkorn...”

“Treballar els
accidents, buscar als
materials totes les
seues possibilitats...”
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