
L ondres ha sigut escenari,
fins fa ben poc, de tres
exposicions reveladores.

DamienHirst, Lucian Freud iDa-
vid Hockney han coincidit en la
cartellera per a goig de l’amant
de l’art. De Hirst, a la Tate Mo-
dern, se n’ha pogut veure
l’antològica més completa mai
feta fins ara, amb una posta en
escena impressionant. Hi havia
les obres més emblemàtiques: el
tauró preservat en formol, les
ovelles dissecades, les piles de
mosques mortes, el cap de vaca
sent devorat per mosques vives,
l’habitació amb papallones vives
soltes, els murals fets amb papa-
llones mortes, els aparadors de
medecines exposats a manera
d’altars…, i, és clar, la famosa ca-
lavera incrustada de diamants
(For theLove ofGod). Els especta-
dors omplien les sales fent “Ho!”
davant de les extravagàncies de
l’artista viu millor pagat del
món, enuna actitud que recorda-
va més aïna els visitants d’una
fira que no els d’un museu (la
tendència actual dels dirigents
de museus és, segons sembla,
convertir-los en parcs temàtics).
L’exposició revelava fins a quin
punt l’art conceptual i la
provocació han esdevingut aca-
dèmics i redundants, fins al
punt que, en comptes de sor-
prendre, o d’escandalitzar,
només motiven, si més no a qui
açò escriu, una successió de ba-

dalls. A la National Portrait Ga-
llery hi havia l’antològica del des-
aparegut recentment Lucian
Freud, pintor que remà a contra-
corrent de les avantguardes del
segle XX fent una figuració —re-
trats i nus, quasi exclusiva-
ment— sòlidament arrelada en
els grans mestres de la tradició
occidental, amb un ofici admira-
ble, i amb un esperit existencia-
lista, kafkià, desolador. Freudià!
(Lucian, per si algú no ho sap,
era nét de Sigmund Freud). En
els nus que pinta obertament no
hi ha cap rastre d’erotisme,
només angoixa, insatisfacció, te-

di. Hi vaig tindre la
impressió d’haver vist
l’obra d’un gran artis-
ta, però vaig eixir al ca-
rrer assedegat de
llum. A fora, però, plo-
via, cosa habitual al
bell Londres. La llum i
el color m’esperaven,
en proporcions gene-
roses, a la Royal Aca-
demyof Arts, queHoc-
kney havia omplit de
paisatges immensos,
quant a grandària i
qualitat. Per primera
volta en la vida, amb
l’excusa d’estudiar els
canvis estacionals i
climàtics als camps i
als boscos de l’est de
Yorkshire, paisatge de
la seua infància, Hock-
ney pinta partint del
natural, i ho fa amb la
il·lusió i l’energia
d’una criatura, però
amb la saviesa de qui
s’ha nodrit, any rere
any, amb el mestratge
dels clàssics. En l’obra

de Hockney un escolta l’eco de
Van Gogh, Matisse, Gauguin, Pi-
casso, Klee..., però també el de
Fra Angelico, Massaccio, Ucce-
llo,Mantegna o Piero della Fran-
cesca. Pintura d’altíssima vola-
da, per a aquells a qui agrada
l’art sense crosses, sense atrac-
cions de fira. Un art fet per un
avi—setanta-cinc anys— jovenís-
sim, que està completament al
dia: l’última sala de la mostra
contenia vora un centenar de
pintures fetes amb iPad. Fora de
la Royal Academy també plovia,
però alguns, malgrat els núvols,
continuàvem enlluernats.

H i ha preguntes que no ens
abandonen mai. No parle
de les que, tan transcen-

dents o tan abstruses, excedeixen
la capacitat humana per a respon-
dre-les, sinó d’unes altres que, a
pesar de tenir a mà solucions rao-
nables als problemes que plante-
gen, ens formulem amb una insis-
tència impertinent, com si es trac-
tarade sentències intemporals, pe-
ces d’un ritual que vol conjurar
mals permanentment a l’aguait
del món dels creadors. Per a què
la poesia en els temps que vivim?,
llegim de tant en tant en els pa-
pers dels poetes o dels crítics que
se n’ocupen. Deixaré de banda la
relació de les solucions esmenta-
des per a aquesta pregunta especí-
fica perquè només tinc la intenció
de referir que la selecció d’escrits
crítics d’Ingeborg Bachmann que
ha publicat Pre-Textos (Literatura
como utopia, 2012), inclou també
un petit text sobre la qüestió, en el
qual, la poeta austríaca, després
de remetre a antecedents tan il·-
lustres com Hölderlin
—"Per a què poetes en
aquests temps de
misèria?"—, afirma sen-
se matisos, i ben encer-
tadament al meu parer,
que la glòria i el prestigi
d’un poema recauen so-
bre el poemamateix, no
sobre cap funció exter-
na que haja d’acomplir.

Aquesta és la línia
que marca la frontera
entre els territoris de la
creació on s’escau for-
mular la pregunta so-
bre el sentit de la poe-
sia, o de la literatura en
general, i aquells altres
en què és més aviat un
mer recurs retòric, que
estimula, això sí, la re-
cerca de nous motius
per a la creació. És del
tot comprensible que
algú tremole, o s’indig-
ne, perquè fins i tot els dies de fes-
ta major de la literatura, els mit-
jans no aborden la poesia com fan
amb altres gèneres, que l’obliden
o que la rebaixen a una lletania de
títols i autors. Ja sabem que res-
ponsabilitzar els mitjans dels
mals propis és un esport que els
artistes practiquen assíduament,
però, a més, és també de bon en-
tendre que en la cursa comercial
dels productes literaris, queelsmi-
tjans reprodueixen i fomenten,
algú tinga la temptació de la coro-
na permanent. I si entenem tot
això, com no hauríem d’entendre
que els practicants de gèneres
més aviat testimonials deixen de
preguntar-se pel sentit del seu tre-
ball? No és, tanmateix, el cas de
Hölderlinni deBachmann.Lapoe-
ta austríaca, per exemple, en el pe-
tit text que he citat, i en una gran
part dels que configuren la tria
que Pre-Textos ens ofereix, con-
templa unmunt de raons que jus-
tifiquen la poesia, amb indepen-
dència dels mercats, del comerç
literari i de la llei de l’oferta i la
demanda.Entre elles, la que consi-
dera el poema com un estimula-

dor de la memòria, a la manera
comsempre s’ha dit en relació a la
formació dels xiquets, i que ja
pocs educadors practiquen.
"Quien escribe poemas", diuBach-
mann, "introduce expresiones en
unamemoria;maravillosas y anti-
guas palabras para una piedra y
una hoja, unidas o disueltas por
nuevaspalabras, nuevos signospa-
ra la realidad". I encara més, per-
què, segons la poeta austríaca, qui
imprimeix aquestes paraules s’hi
submergeix alhora amb el seu alé,
que ofereix com a testimoni de la
seua veritat. Un testimoni que, de
bestreta, ningú no li exigeix, però
que aporta comagarantia inexcu-
sable de l’autenticitat. És a dir, el
ritualdeposar endubte la legitimi-
tat de l’ofici no sempre és uname-
na de sublimació que amaga inca-
pacitats o frustracions, sinó que
esdevé un instrument immillora-
ble de recerca dels camins per on
ha de transcórrer la creació. La
pregunta pel sentit de la poesia no
és una protesta per la situació de

l’oferta i de la demanda, sinó una
exigència interna de la mateixa
poesia que busca la renovació
constant, no limitada al llenguat-
ge, a l’aparença, sinó al pensa-
ment que és capaç de generar per
aentendreelmón i les seues trans-
formacions.Laprimerade lesqua-
tre conferències, que Bachmann
va impartir l’any 1959, a laUniver-
sitat de Frankfurt, incloses també
en el volum, en dóna les claus. Cal
un "impulsmoral i cognitiu" per a
descobrir els nous camins; la mo-
dernitat no deriva simplement
dels canvis en la vestimenta
retòrica: "Un lenguaje nuevo debe
tener un fluir nuevo, que sólo con-
sigue cuando es habitado por un
espíritu nuevo". No és possible ex-
pressar-ho amb una contundèn-
cia superior.

Ingeborg Bachmann.
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