
A
la planta soterrani de la
galeria Estrany & De la
Mota s’amaga un jero-

glífic a gran escala que conté
una geografia i una biografia. O
encara millor, es tracta de
l’al·legoria d’un paisatge en què
tots els fragments metonímics
mantenen l’escultura en sus-
pens. La firma Sergi Aguilar
(Barcelona, 1946), i els signes
pertanyen al gènere dinàmic
d’un mitjà que, de moment,
apareix bidimensionat a la pa-
ret. Són gestos que s’exposen
en una durada tranquil·la per-
què l’espectador pugui partici-
par del procés creatiu de l’escul-
tor. També són simulacre i fetit-
xisme de taller.

Abans d’entrar, se’ns convida
a llegir al full de mà la cita
següent, de l’arquitecte austríac
Adolf Loos (1870-1933): “Si ens
trobem davant d’un monticle de
dos per un metre de forma més
omenyspiramidal, podríemarri-
bar a pensar que aquest turó en
el paisatge és, en realitat, el
túmul d’un enterrament, i que
això ja seria, en si mateix, arqui-
tectura. Crec que la naturalesa
mostra i oculta el sublim i el
cruel, i que alhora que ens reve-
la tota la seva plenitud també
l’amaga. D’aquí aquest viatjar
continu”.

En l’obra d’Aguilar, l’afecte
pel paisatge es produeix sobre
els contorns, els límits i les línies
de fractura. El seu treball és el
viatge en diagonal d’una nar-
ració fictícia que encadena tots
els fragments que descansen en
la taula del seu estudi. L’artista
ens diu que tot està davant dels
nostres ulls o a punt d’emergir. A
sota de cada ruïna pot aparèixer
una escultura que es resisteix a
un ordre intern, tot provocant
en l’espectador, més que unami-
rada focalitzada enunobjecte es-
pecífic, una “mirada vacant” so-
bre un camp visual.

Res de nou sota el sol, perquè
ja fa dècades que l’esculturamo-
derna va decidir projectar-se
com una combinació d’exclusi-
ons, amb l’adició del no-paisatge
a la no-arquitectura com a resul-
tat. Però Aguilar fa tot això de
manera implícita, com una fór-
mula sobreunapissarra. L’escul-
tura obeeix a unes lleis i relaci-
ons que descarten, neguen i
avancen. L’extracció del detall
està en les formes, en jocs de
plànols i plantilles, en la barreja
de materials —cartrons pintats,
feltres, fustes, cautxú, cordes—,
sempre amb la idea d’alleugerir
l’obra de la comoditat i el vigor
formalista.

L’exposició suggereix pensar
el desplaçament, transitar es-

trats de la naturalesa, accidents
(avencs, turons, muntanyes) que
són alhora biografia, política i
poètica, i que ara, a les parets de
la galeria, es transformen en va-
lors cromàtics i analogies. Cada
peça, cada forma, adquireix en el
seu gairebé un sentit heterogeni,
derivat, però per aixòmateix des-
plega un sentit únic, una trans-
ferència que la inaugura i la tan-
ca. Un túmul que avisa, una tom-
ba que amaga. L’abisme invisi-
ble. Això ésAl-Gir, un viatge ima-
ginari, la dislocació enquèes tro-
ba l’artista abans de crear la seva
obra i, encaramés, després de la
seva execució.

La part més feble del conjunt
és la sèrie d’escultures Ref., que
representen aquestmateix terri-
tori imaginat però fet amb guix i
margaridoies, que l’artista tan-

ca en una vitrina, com els antics
diorames dels museus de cièn-
cies naturals. Són cimbells en
què la mirada es deixa atrapar
per posar en joc el simulacre del
paisatge fragmentat a la paret.
Encadenen el relat paisatgístic
abans inenarrable, però no el su-
peren.

A la sala de SilviaDauder (Pro-
jecteSD), l’alemany Hans Peter
Feldman (1941) signa la ins-
tal·lació Stamps with Paintings
(Segells amb quadres), una línia
de prestatges de fusta que ocupa
totes les parets de la galeria i so-
bre els quals s’han col·locat 150
segells de correus, cadascundels
quals reprodueix una pintura
històrica d’un nu femení. Els se-
gells tenen diversa procedència i
recullen una extensa arqueolo-
gia del nu i les seves diverses re-
presentacions en els mitjans de
comunicació i l’alta cultura.

En una societat com la nos-
tra, on es dóna un excés de con-
sum d’imatges i informació, re-
sulta curiós comprovar com l’au-
ra d’una obra d’art i la seva
reproducció mecànica ja no són
contradictòries, sinó que es ne-
cessiten. I més sorprenent enca-
ra és veure la facilitat amb què
algunes cultures, com la persa o
l’àrab, deixaven veure en aque-
lles estampes la dona en la seva
màxima esplendor. No és la mi-
llor obra de Feldman, però té
aquesta agilitat furtiva dels mi-
llors ready-made.

L
’any 2013, dedicat a cele-
brar el centenari del naixe-
ment de Salvador (sóter) Es-

priu, ha servit, per damunt de tot,
perquè els amants de la bona lite-
ratura assistissin a un desplega-
ment del que anomenaré porno-
grafia literària: explotar de qualse-
volmanera, sensemanies, el pres-
tigi polític d’un escriptor, amb in-
diferència o desconeixement abso-
luts de la seva categoria com a es-
criptor. Si filem més prim, hau-
ríem de dir que hi ha coses sensa-
cionals d’Espriu, com una part de
la seva poesia, també una part del
teatre, i quasi tota la prosa, però
que n’hi ha d’altres que no han
resistit el pas del temps: només
aquesta mirada nostàlgica i opor-
tunista, més adreçada al passat
que a un futur negre i hipotètic
—lloat com a paradisíac sense cap
fonament pels propagandistes
dels nostres dies, gens per Espriu,
que el veia negre—, explica que els
factòtumsdel centenari aspriuha-
gin escampat aquells versos d’Ini-
ci de càntic en el temple que diuen:
“Però hem vingut per salvar-vos
els mots [aquest plural només pot
sermajestàtic], per retornar-vos el
nom de cada cosa
[això està molt bé,
perquè remet al llen-
guatge adàmic, com
es llegeix al Gènesi],
perquè seguíssiu el
recte camí [això ja co-
mença a ser el pitjor
Espriu salvador, o
sóter en terminologia
redemptora] d’accés
al pledomini de la ter-
ra [i això ja sembla
imperialista a la mo-
derna, més que pa-
ràfrasi bíblica]”. O
aquests altres, delma-
teix poema: “Ens
mantindrem fidels
per sempre més al
servei d’aquest po-
ble”, en què apunta
l’actual confusió en-
tre el terme romàntic
de “poble” (Volk) i
l’il·lustrat i civil de “ciutadà”, que
és el que preferia Tarradellas, ho-
me d’Estat, com Pujol.

Hem vist barbaritats i llegit
bestieses, ens hem planyut d’a-
quest ús sentimental, barroer,
patriòtic, d’una literatura que té
moltes coses bones, i no hem po-
gut fer altra cosa, en aquesta
secció, que practicar la màxima
de Flaubert per a aquests casos:
“El que necessitem, en aquests
moments, no és un Sòfocles sinó
un Aristòfanes”, que és com dir
que, davant el destí tirant a tràgic
de Catalunya, no es pot fer cosa
millor queposar-hi unamicad’ale-
gria i, si calgués, facècia. Comdeia
aquell, ja és prou tragèdia que els
clients no et paguin les factures, o
no poder fer front a la hipoteca.

Enmig d’aquest panorama, di-
ré amb sincera solemnitat —epítet
èpic massa estimat per Espriu,
que no devia saber que les llen-
gües romàniques tendeixen a po-
sar l’adjectiu després del substan-
tiu, i no al davant, com ho fa la
llengua anglesa— que hem tingut

la sort de veure acabar l’Any Es-
priu amb un llibre de molt gran
categoria, la millor aportació de
l’any a la celebració dels aspectes
d’indiscutible qualitat del nostre
poeta: Carles Miralles, Sobre Es-
priu, Barcelona,Universitat deBar-
celona, 2013. El gran hel·lenista,
poeta ell mateix, recull escrits so-
bre l’escriptor, uns quants ja edi-
tats en forma de llibre o a revistes
de rara localització, per a goig dels
veritables amants tant d’Espriu
comde la bona crítica literària. En
amable, però crític diàleg amb al-
tres especialistes en l’obra d'Es-
priu, com Joaquim Molas o Josep
Maria Castellet —tots dos víctimes
de la hipòstasi política que Salva-
dor, no ens enganyéssim, va ser el
primer a conrear, i per això Pla
l’anomenava “cuco”—, Miralles
destaca els elements bíblics (els ca-
balístics, no) presents a l’obra d’Es-
priu, els que l’agermanen amb el
barroc o amb la tradició literària
catalana i castellana del moment
(el que hi ha de Gabriel Miró, per
exemple; no, curiosament, el que
podria haver-hi de Valle-Inclán en
l’ús sovintejat de la figura literària
del grotesc), i, com no podia ser

d’altra manera, els elements de la
tradició clàssica, que són més
—ara ho veiem en aquest llibre—
dels que la gent sol afigurar-se: als
mites obvis del laberint, d’Ariad-
na, de Fedra, de les Erínies o d’An-
tígona, s’hi afegeixen observacions
penetrants sobre el gran canemàs,
més continu i homogeni que no
solem pensar, de l’obra espriuana.
Una nota, a la pàgina 97, ens hau-
ria de fer pensar en quina utilit-
zació més dialèctica, i no oportu-
nista, hauria permès l’obradel nos-
tre Jeremies antinoucentista. És
una citació del llibre Les roques, el
mar, el blau, en boca d’Arístocles:
“Tots som esclaus de la llei, [sic
per la coma] perquè puguem ser
lliures”.
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“La publicació
d’un gran llibre
de Carles Miralles
tanca l’homenatge”

Salvador Espriu.

ART

Simulacre i fetitxisme
Ángela Molina

MARGINALIA
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“Tot és davant els nostres ulls a punt d’emergir”, sembla dir Sergi Aguilar. / galeria estrany & de la mota

Sergi Aguilar mostra a
‘Al-Gir’ la dislocació de
l’artista abans de crear
l’obra i després de fer-la
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