
"U NO ÉS NINGÚ" 
llibre dun moment històric 

per A lexandre Cirici

L'INTERÈS DEL CINQUANTA

Acaba d'aparèixer, editat per La Polígrafa, 
un llibre molt important, amb el títol d’U 
no és ningú, constituït per una sèrie de 
proses i poemes de Joan Brossa, amb di�
buixos, litografies i aiguaforts d'Antoni 
Tàpies.
El text de Brossa porta la data d’acaba- 
ment de l'octubre de 1950. La sèrie de 
dibuixos de Tàpies correspon a la «suite» 
anomenada «Història natural», realitzada 
durant els anys 1950 i 1951.
En el context internacional, la data del text 
i dels dibuixos representa un tombant. El 
moment en què, pasada l'eufòria de la 
victòria aliada de 1945 sobre els grans 
estats feixistes, hom prenia consciència 
d'una nova conflictivitat i la polarització 
entre USA i URSS s'havia convertit en el 
conflicte sagnant de la guerra de Corea. 
A casa nostra, era el mornent en què es 
produïa un greu desencís. S'esvaïa l’es�
perança fonamentada en una acció inter�
nacional d’enderrocament del franquisme, 
que semblava lògica després de la caigu�
da de Mussolini i de Hitler, i assistíem 
al naixent suport dels Estats Units a 
Franco, que així prenien el paper repre�
sentat fins llavors per Hitler. Hom pre�
parava el pacte oficial entre els Estats 
Units i Espanya, de 1951, i el patrocini 
d’aquell pafs per a l'entrada espanyola a 
l'ONU.
Al nivell del carrer, el 1951 demostraria 
la presa de consciència de la nova situa�
ció, amb la lluita dels tramvies i amb la 
primera vaga important de la postguerra. 
En aquell context, la presència a Barcelo�
na d’un diplomàtic brasiler com Joao Ca- 
bral de Melo Neto, que freqüentava el 
nostre naixent Club 49 dedicat a la pro�
moció d'una nova avantguarda artística, 
va ésser per a molts de nosaltres, com 
Per als autors d'aquest llibre, un primer 
i fecund contacte amb el pensament mar�

xista, tan difícil de conèixer al país en 
aquells anys negres.

UN «RETRO» BEN NECESSARI

El fet que ara sigui publicat aquest llibre 
té molta significació. Els anys setanta, com 
altres vegades ho hem dit, han comportat 
una parada en el camí i una mirada en�
darrera. La parada al camí en certa ma�
nera es va iniciar pels volts de 1968. 
Mentre políticament encara aletejaven les 
grans esperances, de Berkeley, de Ber�
lín, de Barcelona o de París, l’art con�
ceptual es va fer un problema de cons�
ciència de la necessitat de cenyir el tre�

Naips d'estil orientalitzant, amb grafismes evocadors de les representacions 
populars esotèriques.

ball artístic a la reflexió sobre ell mateix. 
Era una parada activa, però quan, el 1973, 
es presentava la crisi del petroli, arran del 
Yom Kipur, i al Club de Roma naixia la 
idea de deturar el creixement, la parada 
anava completant-se amb el silenci artís�
tic fins que, el 1975, assistíem a la gene�
ral desvalorització de les avantguardes i, 
des de 1976, a la idealització de les 
nostàlgies, que entronitzaven la mirada 
endarrera en un vastíssim moviment «re- 
tro» que afectava les formes de vida i de 
produccm, des de la indumentària fins a 
l’arquitectura.

En aquest moment, la mirada «retro» inter�
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nacional, no per atzar, és enfocada, d’una 
manera privilegiada, devers els anys cin�
quanta. És un fet lògic encomanat pel rit�
me dels trenta anys que hi ha entre el 1980 
i el 1950 i que correspon a l’espai d’una 
generació. És la mateixa distància que ens 
portava, els anys quaranta, des d’«Ariel» 
a l'interès pel primer Noucentisme. Al ni�
vell de la sensibilitat històrica, La ben 
plantada i la Cala Forn representaven per 
als joves de llavors allò que per als joves 
d'ara poden ésser aquest U no és ningú 
o aquesta «Història natural».
Allò que mena aquests fenòmens no és 
solament el desig humà de conèixer els 
propis pares ni la tendresa de descobrir- 
los, sinó també una necessitat de tancar 
un parèntesi. Per als joves dels anys qua�
ranta, enllaçar amb el Noucentisme era en�
tossudir-se a fer inútil la terrible agressió 
històrica de la guerra civil i del franquis�
me. Per als joves de 1980, enllaçar amb 
el 1950 és entossudir-se en l'esperit de 
la Resistència, la radicalitat de l’exili in�
terior, la fe en el canvi i la voluntat de 
realitzar-lo, fonaments alhora de l'avant- 
guarda política i de l’avantguarda artísti�
ca, llavors tan agermanades. Això és opor�
tú i necessari ara, quan el nou desencís 
ha oscat tant la voluntat de lluita, el can�
sament ha tornat inservibles a tants, la 
fe ha cedit el lloc a tants de «passotis- 

mes» i les avantguardes s'han descafeïnat 
o desprestigiat.

Per això saludem amb eufòria aquest lli�
bre oportú i el voldríem actiu com un 
ferment, encara que sigui difícil esperar- 
ho, car l'edició és excessivament exigua.

EL CLIMA BROSSA

No és aquest l’indret d'un enfocament li�
terari de l'obra de Brossa, encara que sí 
que ho és el d’una mirada sobre el seu 
significat històric. L’escriptor s’hi identi�
fica, com el plàstic, en tant que «guerri�
ller cultural», i en tots els seus textos 
veiem germinar un sentit èpic de la re�
volta popular.

És paradoxal, però és un fet cert i de 
gran tradició catalana, l'arrencament de 
les esperances sobre l’estímul de la mú�
sica de Wagner, sentida com una força 
d’elevació, un gran brogit de tempesta 
que el poeta relaciona amb la multitud 
compacta que surt de les fàbriques.

Brossa s'hi mostra, com sempre, paleo- 
tècnic, perquè el rebuig de l'alienació in�
separable dels productes sofisticats el 
porta a estimar l'autenticitat de les for�
mes tradicionals de vida i de treball. Però 
la visió idíl·lica no el priva, d’admetre la 

necessitat de la violència per a la justí�
cia, quan anuncia que les armes no són 
un pes innecessari. Amb una visió prime�
renca, abans de la divulgació de Marcuse, 
Brossa ja denuncia, després de ridiculit�
zar les tiranies de Faraga, Serifaga, Ba- 
nark i companyia, el treball de sapa dels 
qui ens alienen pel suborn. La seva crítica 
de fart es fa evident quan després d’una 
esplèndida meditació sobre les estrelles 
ens diu: —Truquen a la porta. És un co�
brador. Hi ha un Maiakovski català en 
aquest clarobscur. Com quan ridiculitza les 
utopies del capitalisme recordant un acu�
dit famós: �—Falta gaire per arribar a Amè�
rica? Calla, nen, i continua nedant.

No diríem res del clima de Brossa si, al 
costat d’aquesta ullada contenutística, no 
ens fixéssim en altres dades. Una d’elles, 
moltes vegades posada en evidència per 
nosaltres, l'estil d’acotació teatral. Una 
d'altra, \’atrezzo. Hi ha el món seu wag�
nerià, de la roca, el pou, la tempesta, 
l’aiguat, però, al costat, hi ha el món tea�
tral casolà, de la bomba de paper, les 
espardenyes, el sac, els coets, les girán�
doles, la paperina, la taula, fa cadira, el 
llit de ferro, la canya de pescar, les màs�
cares, les cartes de jugar, el clown amb 
la lluna brodada verd aigua, la cara pinta�
da amb blanc d'Espanya, les xurriaques i 
el porquet de massapà.
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ELS NAIPS

La sèrie de dibuixos de Tàpies comença 
amb tres naips. Eren quatre però hi man�
ca la reina, que s'ha perdut. Són A, K 
¡ J, dibuixats en tinta negra amb grafismes 
de “no professional», d’un estil orienta- 
litzant, pla i amb horror vacui, comú a re�
presentacions populars esotèriques, de 
barraca de fira, d'anunci d’endevinaire, de 
Tarot o de portada de llibre teosòfic o 
d’astrologia.

El repertori esotèric imposa decorativis- 
me, com el de les sanefes o les lletres 
manipulades, amb sagetes o espires. Tam�
bé el tema hebreu (i barroc) de les glò�
ries o aurèoles de raigs. De ('astrologia, 
hi ha l’abundor de sols, llunes i estels. 
Del mateix món és l’abundor de signes 
de poder, corones, gorres de plat, cep�
tres, condecoracions, corbates i barrets 
de copa. Semblen procedir del món surrea�
lista, en canvi, les figures geomètriques 
isolades i les esquitxades, unes i altres 
d'una elementalitat que fa pensar en Klee.

L’As de cors té com a tema un cor que 
és la bola del món deformada i traves�
sada per una espasa. La sang en degota 
sobre el Sol naixent. Podem endevinar-hi 
una reminiscència d’infant (el record del 
Cor de Jesús de les monges Teresianes, 
del qual els primers divendres els nens 
arrencaven agulles) i en una lectura po�
lítica veiem que ens parla de l'agressió 
de la violència sobre el món sencer.

El Rei és un personatge ambigu, del qual 
podem fer ràpidament l’anàlisi semiòtica. 
D'un costat, és el burgès amb dents de 
rosegador, el típic copalta i el sac de 
dòlars. De l’altre, porta sotana i barret de 
capellà, però també té un indici de corona 
al voltant del cap.

Com era la Reina, no ho sabem, però el 
Jòquer té relació clara amb el Rei. El seu 
doble personatge és un doble servidor. 
D’un costat és el militar amb gorra de 
plat i un garrot a la dreta, que allarga 
l’esquerra per abastar una bossa. De l’al�
tre, l'intel·lectual en forma de poeta ins�
pirat, de cabells llargs i xalina, que res�
pira la Lluna i mostra ostensiblement un 
llibre, senzillament pagat en moneda de 
vanitat.

GRAFISMES

Aquests naips són una bona introducció. 
Ens diuen que el món és torturat, que 
ho és pels poders establerts, l’econòmic 
i l’ideològic, i que hi ha uns mitjancers 
que són els que amb la força física o 
amb les idees estan al servei dels ver�
taderament poderosos.

Grafismes dominants a la sèrie dels grans 
dibuixos són els de les línies primes, lleu�
ment tremoloses, escampades per l'espai, 
que tenen algun parentiu amb les de Joan 
Miró i les de Klee. Igualment els ele�
ments astrals o-geomètrics no preciosis- 
tes, sinó primitius, i els escacats, són 
temes comuns a Miró i a Klee. L’origina-

Com una altra Matança de Corea. Una obra maniquea en la qual els dolents són no robots 
sinó gent plena d’odi.

litat rau en els aspectes de màgia orien- 
talitzant, com les banyes o les urpes, i 
els ulls obsessius, tan comuns a la plàs�
tica dels esquizofrènics. Tot plegat es 
combina segons equilibris com el del 
Carnaval de l'Arlequi, però sovint en una 
mena de muntatge eteri com el d’algunes 
màquines iròniques de Picabia.

DE WAGNER A L'ESCORXAT 
ESCORXADOR

El fons wagnerià de la inspiració comuna 
de Brossa i de Tàpies sovint hi imposa 
grandiositats tenebroses, com el Sol mort 
(el Soleil noir de Gerard de Nerval) i les 
llàgrimes de Caixmir que cauen a un oceà 
oliós i fosc.

La tensió esotèrica formigueja d'equivalèn- 
cies, com el perfil fusiforme ganxut, que 

pot ésser de boca, d'ull humà, d’ulls de 
gat o de sexe femení badat. Les fases 
de la Lluna passen de la Lluna fotogràfica, 
amb cràters, a llunes geometritzades i 
rítmiques, amb els mateixos ritmes de les 
piràmides. Hi ha la sàtira clerical, amb 
el personatge llefiscós, entre sang i es�
perma, una llaga en una mà i el dòlar 
a l’altra. Hi ha el jardí de les fulles-ulls, 
vist per transparència a fi de descobrir-ne 
les arrels bulboses. Hi ha l'arbre femella, 
d’ulls de gat verinós, associat a una Lluna 
posada en capsa de prestidigitador. Hi ha 
la dona prenyada, que deixa veure el fetus 
per transparència, sota astres giratoris 
com molinets de paper. Hi ha el bell braç 
de treballador, ben regat de sang, a punt 
de segar el blat amb la falç, sota la pi�
ràmide que mira al cel negre, més amunt 
del gall de l’alba, que cavalca les llunes. 
Hi ha l'home que occeix l’anyell i exhala 
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foscor pels narius. El gat que viola la rata 
en un indret ple fle piràmides, volcans, 
banyes i llunes boges. Hi ha la parella 
d'enamorats que ploren sota el sinistre 
àngel negre que els expulsa del Paradís 
i que, armat d’espasa, com el del Gènesi, 
porta al cap el barret de copa alta del 
Capitalisme. Hi ha el cavaller sinistre d'un 
Apocalipsi, armat de doble dalla i coronat 
amb mitra, sobre un paisatge de munta�
nyes truncades i d'astres morts, foradats 
o amb dents. El gran ocellot de presa 
sembla reprendre’n el tema, baixant allí 
on hi ha la ciutat i ies fàbriques i on les 
plantes que creixen porten copaltes com 
a flor. Hi ha l'escorxat terrible, voltat de 
cadàvers, amb l'espasa sagnant i la corona 
al cap, fent baixar llamps del cel per dei�
xar el bosc sense fulles.

PERSONATGES I ESCENES

En altres dibuixos veiem que mentre el 
burgès entaulat devora i al darrera té el 
seu doble amb el ganivet homeier, els 
pobres i els amants ploren. Veiem el bur�
gès vestit d’escates, que només parla amb 
mots que són quadrats (o copaltes) i que 
ha tallat el braç de qui gosava tocar-li el 
lleonet particular. Veiem la seva parella, 
maquilladíssima, d'ungles ganxudes i un 
sexe fins a la cintura, que també parla 
amb quadrats i copaltes.

Hi ha una ciutat, al damunt de la qual 
l’astre amb ulls de gat i copalta és com 
el rellotge que amb el pèndol li dóna el 
ritme. Hi ha la síntesi de tots els poders 
en l’home que acaba dè vessar un calze. 
No té res de cintura per avall, però porta 
copalta i bossa de monedes, espatlleres, 
faixa i banda, condecoracions, revòlver i 
espasa.

Hi ha l'escena doble en la qual l’ensota- 
nat fa sorgir vapors foscos, i l’embarretat, 
amb ales d’àngel, porta fuet i revòlver, 
mentre els esperen, valents, el pagès que 
amaga la falç a l’esquerra i el que porta 
el martell a la mà per defensar-se.

Dos retrats terribles, dels dos poders, se�
gueixen, sense cames ni braços, però amb 
mans i sexes. L’un porta copalta i guants 
i ha lligat amb cadenes el Sol, la Lluna i 
les estrelles. L’altre té les ungles afila- 
díssimes. Té els astres dintre el cap i les 
ninetes dels ulls com rodes dentades.

UNA ALTRA «MATANÇA DE COREA»

El dibuix final fa pensar en la Matança de 
Corea que pintà Picasso el 1951, però té 
un esperit ben diferent. És també una 
obra de dues meitats, maniquea, amb els 
bons a l’esquerra i els dolents a la dreta. 
Però així com Picasso equilibrà els dos 
grups, el de les víctimes i el dels agres�
sors, Tàpies els desequilibra. Les víctimes

Un sol negre i llàgrimes de Caixmir 
damunt un oceà oliós i fosc.

són la dona esquerdada i plorosa, muti�
lada, amb el fill mort a la mà, i l’home 
també esquerdat, mutilat i plorós, que en�
cara aguanta la garba d’espigues del seu 
treball.

L’artista els ha posats en pedestals, en�
mig de les flamarades d’un incendi, sota 
el pèndol negre d'un temps implacable.

Davant d’ells, avança la llopada dels agres�
sors. No són homes-màquina insensibles 
com els agressors de Picasso. Són gent 
plena de ràbia i d'odi, desaforats, coro�
nats d’elms alats, de tiares i mitres, de 
cascs de ferro i copaltes, portadors de co�
rones, bosses de diners, creus de ferro, 
jous i sagetes i esvàstiques. Els uns te�
nen cara humana (alguns amb el típic bi- 
gotet «ultra») i altres són monstres, com 
lleones o llops, cocodrils o peixos diabò�
lics, tots armats de dents i ullals, punyals, 
espases, llances i ganivets.

Cal remarcar que l’edició present porta 
per guardes unes excel·lents litografies ac�
tuals, de taca informal i graffiti. Al començ, 
amb un esquema de portal. Al final, amb 
una evocació dels quatre naips que ara 
ja no són figuratius com els de 1950, i 
que cerquen la simbologia al disc de la A 
(és una moneda), als càlculs matemàtics, 
a les creus o al cigar encès. L’enorme U 
de la coberta hi apareix com un símbol 
neoplatònic d’Autoritat suprema.

ALEXANDRE CIRICI 

En el camp de l’art, assistim a unes trans�
formacions en la manera d’actuar i de 
mirar la producció. El descrèdit del mot 
«avantguarda», la represa d'un discurs teò�
ric molt més historicista i moderat, l'ac- 
tualització de teòrics considerats clàssics 
i el retorn de l’artista a l’aïllament del 
taller, del facere, retrobant en la pintura 
la sortida de l’atzucac, són els trets ca�
racterístics d’aquest moment en què dei�
xem els anys setanta per endinsar-nos en 
els vuitanta.

Som davant una realitat artística que sem�
bla haver perdut la capacitat d’escarní, 
d'allò no dit, del mític atac a tot l’esta�
blert. La referència generalitzada construc- 
tivista, l’art com a infinit, ¡’universalisme 
espacial i temporal de Mondrian o de Gro- 
pius, de Mies; les referències a Rothko, 
a l’expressionisme abstracte de Pollock, 
de Motherwell, de Newman, de Reinhardt, 
tot aíiò que se situa en la línia de separar 
la pintura de la representació sembla avui 
en primer pia. Fins i tot hom ha arribat 
a afirmar que, tractant-se d’una pintura 
que no vol demostrar res i no vol con�
vèncer ningú, no té per què tractar d’és�
ser preeminent o d’arribar a la suprema�
cia de qualsevol manera d’actuar.

PINTAR A PARIS I VENDRE
A D’ALTRES LLOCS

Les primeres avantguardes sorgides a Pa�
rís a la darreria del segle XIX i la prime�
ria del XX també han estat revisades i 
han servit de tema de reflexió. És sabut 
que l’art s'ha convertit en un valor de 
canvi i que, dins el sistema establert per 
assegurar la difusió i el reconeixement 
de les obres i els mitjans per a l’exis- 
tència de l’artista, aquest ha esdevingut 
un treballador «productiu», perquè pro�
dueix capital. Fou al segle XIX, a França, 
on el mercat de la pintura va prendre el 
lloc del sistema acadèmic. Ja dins el nos�
tre segle, els nombrosos museus organit�
zaren regularment exposicions d'obres im�
pressionistes, neoimpressionistes o bé 
dels més joves. Els conservadors, col·lec�
cionistes i marxants arribaven contínua-
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