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A propòsit de la poesia –el
“pensament cantat” de
Rimbaud, la “parla memo-
rable” d’Auden–, Joaquim
Español (Girona, 1945) es
pregunta per quina deter-
minada disposició i sono-
ritat de les paraules s’en-
gendra un sentit, i arriba a
la conclusió que no hi ha
art sense forma, sense un
sistema ben travat de cor-
respondències que fa
emergir un llenguatge di-
ferent de la mera enuncia-
ció, “com una flor que es-
clata entre bardisses”.
L’intent de definir aquesta
xarxa de relacions formals
que permeten acostar-se a
“l’entranya inescrutable”
del procés creador és a
l’origen de l’assaig Entre
tècnica i enigma. Mirades
transversals sobre les arts
(Edicions de 1984), en
què l’arquitecte i poeta gi-

roní interroga la seva prò-
pia experiència amb les
arts, sigui la mateixa ar-
quitectura, sigui la pintu-
ra, la poesia o la música,
buscant la font comuna
d’un coneixement regit
pel plaer. Aquest principi
és important per dester-
rar qualsevol temptació de
generar un discurs hermè-
tic que l’interessava ben
poc: “M’ha obsessionat la
claredat, encara que abor-
dés un tema compromès, i
un llibre sobre art és més
efectiu en la mesura que
adopta també una forma
artística, sense que això
soni pretensiós.”

L’ordre dels capítols, en
els quals ha treballat els úl-
tims tres anys, no és en
efecte aleatori, sinó narra-
tiu: avancen cap a un des-
enllaç que, com diu l’autor
a propòsit de la poesia, “es
gestava des del primer
vers”. “Els capítols finals,
sobre la mort de l’art i el

poeta fracassat, són una
mica dramàtics, però res-
ponen a una frase de
l’Eclesiastès: ‘Hi ha un
temps per parlar i un
temps per callar’, i servei-
xen de paradigma del que
està passant en l’art con-
temporani”, que exalta els
processos i les idees per
damunt de “la màgia del
real” . Estem immersos en
una “hipertròfia de l’es-
pectacle”, en el culte a la
repetició dels “codis forts”
i en l’apropiacionisme,
raona l’escriptor, que de-
plora aquesta mentalitat
de “parvulari ecumènic” i
no estalvia opinions incò-
modes contra la “falta
d’imaginació” o el despres-
tigi en què ha caigut “la
materialitat de l’obra en
favor dels conceptes”.

Entre tècnica i enigma,
que Edicions de 1984 ha
llançat simultàniament en
castellà al nou segell Entre
Ambos, es guarda prou

tant del tedi com de l’excés
d’abstracció, sobretot per-
què Español sustenta les
argumentacions en la se-
va pròpia vivència del fet
artístic: “No he tingut la
més petita intenció de fer
filosofia de l’art, que ob-
servo amb molt de respec-
te. El meu punt de vista és
el d’algú que ha passat
molts anys davant una
taula de dibuix, que ha es-
crit uns quants poemes i
que ha compost alguna

partitura. Crec que no-
més es pot escriure sobre
art a partir d’experièn-
cies, i no sobre teories, i
així i tot amb molt de
compte. La reflexió, quan
s’aproxima a una certa
descoberta, produeix un
plaer intel·lectual. Però
això sol no pot substituir
la vivència de l’obra.”

Aquest tracte directe li
permet apreciar, per ex-
emple, una pintura tan
qüestionada com el retrat

de la família reial d’Anto-
nio López, que “de mane-
ra molt subtil i inquietant
ha pintat gent morta”, i
rebutjar, en canvi, la “des-
esperant inanició d’idees”
que desprèn la “vocació
taxidèrmica” de Damien
Hirst o Maurizio Catte-
lan, però també la “incon-
tinència expressiva i tea-
tral” del Miquel Barceló de
Paso doble. “La simplici-
tat és una conquesta àr-
dua”, assenyala. ■
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Una flor
entre les
bardisses

Joaquim Español interroga la seva
experiència de l’art buscant la font de
la creació a ‘Entre tècnica i enigma’

Joaquim Español és arquitecte i poeta i ha estudiat composició musical ■ MANEL LLADÓ

Des del Mercat de les Flors
es va preguntar a les plata-
formes que aglutinen les
principals companyies de
hip-hop estatal què podien
fer per al seu creixement.
Els ballarins de carrer els
van demanar un cicle que

permetés generar una re-
flexió i que els ensenyés
nous camins a recórrer. Ai-
xò és Hop Evolucions, un
cicle que permet fer una
panoràmica del hip-hop.
L’objectiu és que els balla-
rins de l’Estat, que ja són
considerats en les batalles,
entrin en el circuit d’es-
pectacles internacionals.

Les activitats es fan a
partir de divendres al Mer-
cat. S’hi preveu des d’un
espectacle amb vuit com-
panyies que mostren frag-
ments de les seves coreo-
grafies (divendres, 21 h)
fins a una xerrada ballada
per entendre les diferents
escoles del gènere (dissab-
te, 18.30). També hi ha ta-

llers de beatbox, hip-hop i
breakdance (diumenge al
matí). El cicle es tanca
amb una exhibició de Bro-
das Bros, Irons Skulls i Cir-
cle of Trust, amb Storm,
Sébastian Ramírez i Jo-
nathan Burrows, respecti-
vament, que compartei-
xen treball aquesta setma-
na amb les companyies al
Graner. Per cert, en aques-
tes sessions d’experimen-
tació també s’hi han inclòs
dos violinistes i un oboè de
l’Orquestra Simfònica del
Vallès (OSV). Un altre
repte: que els músics flir-
tegin amb la improvisació
i el moviment. ■

J.B.
BARCELONA

El Mercat convida el
‘hip-hop’ a créixer

Actuació de la companyia catalana Iron Skulls, que actuarà
al Sadler’s Wells al maig ■ LLORENÇ CONEJO


