
La saliva dels justos

1. Enfrontar-se a les Grans Paraules és com menjar-se un conill viu.
No resulta prudent desfer-se de la càrrega negativa que arrossega la paraula ideologia, 
que és, fatalment, una Gran Paraula. També és cert que ser prudent no és, ara per ara, 
ni un objectiu ni un anhel. En tot cas, podem intentar acceptar que en parlar d’ideologia 
ens referim a “doctrines, sistemes d’idees”, fins i tot  al “conjunt de conceptes, creences 
i ideals...” o altres accepcions igual de minses en nutrients.1   Però la baixa intensitat del 
terme no ens dóna dret a oblidar que la seva implantació prové directament del vocabulari 
materialista i que és en els textos marxistes on es carrega de negativitat i sentit. Podem 
recuperar així formulacions tan en desús com la que considera la ideologia com el “conjunt 
de representacions (...) amb la funció d’emmascarar la realitat de la lluita de classes”. 
Al si d’aquesta superestructura referencial, l’art no seria sinó un element més dels que 
contribueixen a la “mixtificació col·lectiva que s’imposa gràcies als aparats ideològics de 
l’estat: escola, mitjans de comunicació, tribunals etc.” 2 Hi ha una claredat, sinistra com 
una llum submarina, que connecta la fredor distant d’aquesta terminologia amb la pròpia 
pal·lidesa del món, d’una de les cares del món. Cara que no convé oblidar però on és 
saludable no instal·lar-se indefinidament.
Malgrat la rigidesa o l’amplitud excessiva del vestuari conceptual de què disposam (un cert 
determinisme fascinat amb la darrera veritat del conflicte social / unes vagues construccions 
mentals transsumpte dels corpus religiosos i sectaris), en ambdós casos el terme ideologia 
posseeix la qualitat de connectar-nos amb aquesta zona extremadament gelatinosa on 
habiten, en un desplaçament perenne, alguns dels grans fantasmes del pensament: els 
universals, l’esgotament del real en la representació, la raó mudada en messianisme, 
l’equívoc il·lustrat.3

Enfrontar-se a aquestes entitats amb la intenció d’integrar-les en el propi discurs és com 
menjar-se un conill viu: ens obligarà a violències de les quals no sortirem ni satisfets ni 
indemnes.4  Si hem de donar el pas, però, no ens valdrà queixar-nos de les deformacions 
que patirà el nostre organisme ni de les previsibles seqüeles gàstriques: farem de nosaltres 
monstres. Depredarem. El depredador es pot sustentar en un instint primari o bé bastir una 
cuirassa argumental que el blindi de la crueltat de l’assassinat.5

2. El cos dels fills.
Que els pares prenguin els efectes per causes, creguin en la realitat del més enllà, o 
plantegin el valor de l’etern, i el cos dels fills ho patirà.6

3. Espais, aures, energies.
És possible que un debat d’interès sobre la vigència (i no tan sols sobre la gestió) de l’art 
contemporani no passi per parlar d’idees sinó d’espais. Ja no seria tant prendre partit com 
prendre posicions.



En el nòdul, larvari, existeix un espai personal, que cada individu administra però no tria 
sinó amb condicionaments. Un espai on es produeixen obres i es defineix una pràctica. Pel 
que ens ocupa, aquesta pràctica s’articula entorn a allò que desvetlla i allò que hi queda 
exclòs, i amb això no delimitam dues opcions sinó que desfermam una plaga: hi ha qui nega 
la sola existència de tabús i també qui tanteja tots els límits; qui assetja allò que no vol ser 
mostrat, qui ho trascendeix amb els misteris, qui ho convoca en cerimònia ritual; hi ha qui 
explicita l’ocultació, qui prova de mirar-s’ho amb ulls primaris, qui torna regressiu; qui es 
proporciona un cos de gegant per fer veure que les engrunes li escapen d’entre els dits i qui, 
de tan diminut, fa vida amb els bacils...
Parlàvem de l’espai.
Ens trobam amb espais públics (sòl, parcel·les, edificis, locals gestionats pública o 
privadament, sense que això sigui realment determinant en la seva oferta) on tot el que s’hi 
exhibeix s’impregna de la pàtina homologada de l’art; i també espais no específicament 
artístics que posseeixen una aura i desprenen una energia que els primers no poden ni 
albirar.
Proliferen espais espectaculars on els productes artístics s’arrengleren, seguint estratègies 
més o menys endreçades, amb l’efecte de disparar el nostre desig més enllà de tota 
prudència.7 
Hi ha espais curriculars, construïts esforçadament amb l’essència entabanadora de la tinta, i 
espais associatius en els quals la coincidència en l’ús dels materials o la lacra de la professió 
aglutina individus dispars, agermanats en un discurs de consens que reivindica regles de 
participació en la gestió pública, accés a infraestuctures i partides institucionals.
Per acabar, espais en els marges, desarticulats, fugaços, que malden per perpetuar-se entre 
el desconcert, el voluntarisme i l’arrogància.
El producte que travessa aquests espais, tot i poder ser el mateix, és percebut de manera 
diferent segons traspassi una o altra frontera. Aquesta simple constatació sol ser obviada 
en la major part de les anàlisis, però les transsubstanciacions són tan evidents com 
misterioses.8

4. Una guerra.
Que hi ha una guerra, no en tenc cap dubte. Potser identificar l’enemic o delimitar el camp 
de batalla és més difícil que fa dues, tres dècades, un horitzó d’experiència. Tanmateix, 
ja en aquells moments, hi havia senyals diàfans que es tractava d’un conflicte heretat. I 
que bona part d’aquest conflicte s’inscrivia a les nostres cadenes d’adn. Però és bastant 
improbable que això ens llevi la son o que sigui això el que ens lleva la son.
Potser, també, el conflicte o la sensació de conflicte abastava un espectre tan ample i que 
tants s’obstinaven en acotar des de distintes disciplines, que pareixia posseir una consistència 
precisa, una presència medible. Se’ns apareixia com un conjunt de fenòmens que emanaven 
de l’àmbit social, mer eufemisme del real. Però el teixit social, una vegada esquinçat per mil 
bisturís, rebenta en erupció de bòfigues, excrements i mutacions degeneratives, recuperant 
la fluïdesa de les formes fantasmàtiques.



Definit a cada època per qui fa la lectura dominant, allò social és tan sols un miratge per a 
l’individu: la percepció de l’altre, l’alteritat.
L’enemic puntual no és mal de situar: aquell que ens barra el pas o que ens ataca. La 
inexistència de senyals exactes no ens impedeix detectar la insatisfacció contradient les 
consignes mediàtiques, travessant els mecanismes de perpetuació de les societats humanes: 
del sistema de treball als vincles transcendents, de l’economia de les emocions als rites 
tribals d’oci. Potser el més delicat, ara, és decidir qui pot ser el nostre aliat.

5. Devorar el món, traçar una línia.
Hem parlat d’ocultació i explicitació, com un flux que defineix les pràctiques concretes. 
Però hi ha un altre moviment, detectable, que podríem confondre amb el primer però que 
no s’hi arriba a superposar, que demana una altra descripció.
Per un costat tenim un impuls disgregador, d’escissió, que pareix voler devorar el món 
i qui ho habita, receptor de tota contradicció, que es sacseja amb accelerades delirants i 
frenades patològiques. Per l’altre costat hi ha una instància ordenadora, fundadora, que es 
vol aglutinant de certeses, sovint minúscules en temps convulsos, davant la resistència dels 
esdeveniments a ser sistematitzats, a adaptar-se  a la previsió.9

El que ens atreu d’aquestes dues instàncies és que rarament es presenten aïllades (malgrat la 
voluntat dels autors o els actors). I més que presentar-se podriem dir que ens representen, 
travessant la multiplicitat de les formes possibles10, estan en l’origen de tota representació. 
Tant és que siguin part substancial de l’objecte artístic com que es revelin en el reconeixement 
de qui hi accedeix, de l’espectador. En qualsevol cas, aquesta  confrontació amb la mirada, 
amb el subjecte que interpreta, és tan indispensable com la del subjecte que fabrica o que 
cavil.la. De la vibració lumínica de Morandi a la tensió del món ordenat de Mondrian, del 
cos sacralitzat en l’amputació de Witkin a la celebració vitalista de l’obscenitat de Tomeu 
Cabot, de l’explicitació del símptoma de Bacon a la magnificació de la superfície de 
Warhol... tots ells manifesten un tipus de’estat, una presència singular entre la formalització 
fonamentadora i la disgregació que es nega, oculta o mostra.
La ideologia entesa com a “sistema articulat d’idees” -l’opció política, la doctrina- queda 
dins aquesta perspectiva no tant com una qüestió menor sinó com una qüestió afegida. I 
malgrat tot, aquestes consideracions, en tant que delimiten una línia de sang, una herència 
assumida sense elecció, suposen un cert posicionament, una certa subversió del real.

6. Devorar el món, traçar una línia.
En qualitat de referent, trob infinitament superior la relació amb allò fantasmàtic (imprecís, 
anguniós, per definició; blan, pelut, aerodinàmic, per vocació morfològica11) que amb 
allò que convenim en anomenar ideològic (que exigeix la sequedat de la convicció, el 
rigor disciplinat i acrític de l’operativitat), potser tan sols una part del primer. Temptat 
d’establir un judici prou general com per enfrontar-me a la diversitat de les obres d’art12, 
puc diferenciar -abundant en aquest costum d’establir parells d’opcions que ja està 
esdevenint un mal vici- entre aquelles que aspiren a reflectir el conflicte i les que tan sols 



decoren els símptomes. Un corrent tenebrós i lluminós recorr els estats de contemplació, 
l’enfrontament amb l’obra, que és producte d’un moment en el temps, d’un equilibri anímic 
i d’una educació de la mirada.
D’una banda, enfrontar el dolor, assumir el mal, prendre consciència vertiginosa  de la 
disgregació del real. De l’altra banda, resituar els elements pròxims que ens proporcionen 
seguretat, recrear mitologies ordenades, subministrar fantasies de control. Perquè no és tant 
el portador de caos i el transmissor d’ordre: no hi ha caos més enllà de la mirada i l’ordre 
esdevé tan fràgil com la línia o el concepte, per més que tracem línies i parlem d’assumptes 
diversos. Les línies s’esborren, es superposen, un palimpsest infinit. Els conceptes tornen 
tous o s’esmolen, queden diluïts en un brou de temps, es fossilitzen en tòpics que ens fan 
gràvids. I, després de tot, tan sols estam parlant d’allò comunicable: la batalla interior que 
ens connecta amb energies que ens desborden, o bé el límit que ens situa, el color que ens 
ordena. Però no hi ha caos més destructiu que el que es detecta davall l’obra estereotipada 
que es vol ordenada, sedativa. I tan sols podem obtenir una seguretat que mereixi el seu 
nom en el desarrelament, la percepció de l’absència -o la saturació- de sentit d’allò real, la 
certera mirada que divaga.13

7. La funció del rock’n’roll.
Les “grans causes” que motiven a tants de grups en aquests moments són segurament 
bones, però la funció del rock’n’roll no és convertir-se en quelcom respectable.14

8. Combregar, vomitar: you are here.
Ja instal·lats en el territori dels simulacres, entre l’enyor d’intensitat i l’espasme, haurem 
après, per poca experiència que posseïm, que no és el medi tècnic el darrer condicionant, 
ni molt menys la puresa de les intencions. La reivindicació i la consigna poden travessar 
aquest o aquell producte, el desdibuixament de la pròpia naturalesa d’allò artístic ho facilita 
i no és un aspecte que ens perjudiqui decisivament. Marcar fronteres  entre el cinema gore 
i l’escultura d’aeroport no és un assumpte que, a hores d’ara, beneficiï la nostra labor: 
acceptar el procés infecciós dels esdeveniments, diferenciar la realitat del pragmatisme 
dominant, anti-històric i conformista, no adoptar una fórmula. Les batalles menors són les 
dels gestors i en elles no tenen cabuda més arguments que la interpretació o la subversió de 
les lleis pròpies de l’intercanvi.
Ni les associacions d’artistes ni els particulars amb qui convisc em semblen mereixedors de 
l’esforç que suposa un memorial de greuges, un atestat judicial, un inventari de somriures 
bavejants i manetes convulses.15 En el cas de les primeres, la reivindicació gremial 
substitueix pudorosament el qüestionament dels modes de representació i l’enfrontament 
entre pràctiques propi dels col·lectius que travessen el segle XX.
És constatable que la vida quotidiana es veu progressivament afectada per la conversió del 
ciutadà en contribuent i que la maquinària fiscal i judicial determina amb escreix els nostres 
moviments. El que és qüestionable és que la resposta a aquesta agressió sigui l’adopció 
de llenguatges i procediments calcats del tècnic i el funcionari. I aquests llenguatges i 
procediments no són els econòmics, no ens equivoquem, sinó els de mercat.16 El mercat 



es presenta com la combinació més estable del més pútrid sentimentalisme i la violència 
pura.

9. Els camps magnètics.
La censura directa, la maquinació explícita, la brutalitat administrativa han estat uns 
referents impecables de cara a vincular els objectes artístics a la societat que els nodreix. 
Normes i dogmes s’han mobilitzat eficaçment en contra de les obres que oferien presències 
irreverents, que al·ludien a la sexualitat, que tantejaven els territoris del Mal. Tot i que, 
ocasionalment, es produeixen encara aquests fets de censura, la lògica de l’ensopiment 
conservador propi de l’època ha generalitzat una altra casta de marginació: el silenciament 
mediàtic, la deriva burocràtica, la conversió en argument de pes de l’estandarització del 
gust, la sacralització de la iniciativa particular (passant per alt l’existència d’interessos 
creats i grups de pressió), la fossilització de gèneres i límits...
Viure en una societat de la informació no s’ha vist correspost amb un augment de la 
fiabilitat d’aquesta: la fidelitat als testimonis, la cura en el detall17, la documentació... 
Ben al contrari, és fàcil comprovar, a partir de ressenyes que ens toquen d’a prop, com la 
carn esponjosa i dúctil de l’esdeveniment concret és suplantada per la concreció coriàcia 
i deformant de l’anacolut, la dislèxia sistematitzada i la rutina de la tergiversació. Enfront 
de la manipulació brutal i denunciable, l’aperitiu ranci de les imprecisions i els errors 
menors alimenta efectivament la uniformització imbècil, la desmotivació i el conformisme, 
desembocant en autèntiques re-escriptures revisionistes de fets cada cop més propers.18

El producte artístic sol ser refractari a la formulació, la pràctica concreta el defineix en 
la seva materialitat llenegadissa. Fruit de combinatòries desconcertants, posseeix una 
densitat primordial i una enervant capacitat de seducció. Podem xifrar en aquest excés, 
aquesta desmesura, la seva excepcional desconnexió de la societat i del ritual de consum. 
La pretensió de l’art social de connectar amb un concret col·lectiu humà com si es tractés 
de restablir una cerimònia extraviada, no és sinó una estratègia entre d’altres (sovint una 
reacció al parasitisme artístic) que poca cosa diu sobre l’objecte mateix.19 Quan més 
s’acosta al seu objectiu, més perd, com la cadira conceptual on és millor no seure o, en tot 
cas, que és aconsellable no assimilar a la resta del mobiliari.20 
Perquè potser la funció més clara de l’objecte artístic sigui desmantellar l’aparell de la 
realitat, donar entitat al desvari que ens travessa, diluir i formalitzar, oferir un camp de 
mutació, fer eco del cruixit i de la vibració, del fremiment dels cataclismes. Estam sotmesos 
a diverses rotacions...21

notes

1. vid. in extenso al Diccionari Enciclopèdic (G.E.C.), Diccionari Manual de la Llengua 
Catalana (Pompeu Fabra), etc.
2. cites extretes de François Robert, Diccionario de Términos Filosóficos, Acento editorial, 
Madrid, 1994. (Traduït de l’espanyol)



3. Cuando en el siglo XVIII las minorías dirigentes de las naciones más avanzadas -
Alemania,Francia, Holanda e Inglaterra- decidieron promulgar como ideología e ideal 
de toda la humanidad la imagen que de sí mismos se hacían como individuos libres de 
cualquier atadura atávica o religiosa, móviles, audaces y dominantes, estaban creando 
sin saberlo un equívoco que habría de durar siglos: el de que aquella masa heterogénea, 
apenas urbanizada, y a la que ni tan siquiera conocían en su totalidad -aún grandes partes 
del globo estaban sin explorar, y siguieron estándolo hasta principios de este siglo-, tenía 
sus mismas características, aficiones, inclinaciones e ideales. (Alberto Cardín, Contra el 
Catolicismo, Muchnik editores, Barcelona, 1997, pàg. 191)
4. Hi ha precedents, testimoniats a Felipe come animales vivos, desde conejos hasta 
cucarachas (El Día de Baleares, Palma de Mallorca, 18 d’agost de 1986). De fet, l’aridesa 
d’aquesta casta d’ingestions es reflecteix a la notícia: Felipe atacó directamente con sus 
dientes al indefenso animal y comenzó a comérselo a grandes bocados hasta que en un 
momento determinado una de las muelas del hombre saltó por los aires y tuvo que dejar su 
‘manjar’. A estas alturas el conejo estaba, obviamente, muerto... (pàg.12)
5. Seguint amb el cas de Felipe destacarem el seu caràcter monstruós, primordial i 
demoledorament subtil, amb una darrera cita documental: El comer animales vivos es 
lo que comunmente hace Felipe para sustentarse. Es más, dice que la carne cocinada, e 
incluso muerta previamente, pierde en sabor y calidad alimenticia, y que lo mejor que tiene 
el animal son las vísceras. (idem, pàg. 13)
6. Michel Foucault, Nietzsche, la Genealogía, la Historia, Pre-Textos, València, 1988. 
(pàg.30)(Traduït de l’espanyol)
7. Xavier Antich sobre els Museus a Buques a la deriva, El País Cataluña, 29 d’octubre de 
1997. (Traduït de l’espanyol)
8. Referit a aquest fenomen, vegem la sobredimensió atorgada a certes obres a les exposicions-
espectacle (p.e. la recent Màquines de la Fundació La Caixa. Palma de Mallorca, 2000-
2001), contrastem les obres originals amb les reproduccions dels catàlegs, investiguem les 
dimensions i consistència de les mostres inventariades als curriculums o parem esment en 
l’afany de deixar testimoni (premsa, televisió, documentacions personals..) del menor acte 
de caire artístic.
9. Probablement faig referència a allò apol·lini i allò dionisíac (vid. Friedrich Nietzsche, El 
nacimiento de la tragedia, Alianza editorial, Madrid,  1988, 10ª reimpressió), també a  La 
experiencia interior (Georges Bataille, Taurus, Madrid, 1973) i no m’estranyaria al·ludir 
aixímateix a les tesis de Lo Bello y lo Siniestro (Eugenio Trías, Ariel, Barcelona, 1988).
10. Sobre la Forma, vid. Witold Gombrowicz, Testamento (Anagrama, 1991): (...) a lo largo 
de mi vida me he forjado una sensibilidad especial hacia la Forma, y verdaderamente, el 
hecho de tener cinco dedos en la mano me da miedo. (pàg. 148)
11. Sobre les estructures blanes vid. Pimera ley morfológica sobre los pelos en las 
estructuras blandas i altres textos sobre el mètode paranoico-crític a Salvador Dalí, Sí, 
editorial Ariel, Barcelona, 1977.
12. Atenció a l’eixamplament de les mandíbules, perquè en aquest precís moment m’estic 
empassant un animal particularment indigest. I no és el primer.



13. Sobre ordre i caos vid. Catalina Serra, El orden del caos, notícia d’una exposició 
de Luis Gordillo (El País Cataluña, 22 d’abril de 1996): Mis cuadros serían como un 
simulacro de salvación. Uno se encuentra disperso, ansioso; y organiza un gran simulacro 
de movimiento, de dispersión, para poder reconvertirlo.
14. Poison Ivy, Liberation, 6/3/90. (Traduït de l’espanyol)
15. Mereixedors? Un eufemisme com un altre per despatxar que entrar a sac en la mera 
descripció de les vestals del pensament políticament correcte i altres races autòctones no 
és una de les meves prioritats. Per altra banda, la documentació sistemàtica dels casos 
particulars (per què, per referir un afer recent, el Diario de Mallorca, després d’anys 
de silenci, inicia el mes de febrer del 2001 les hostilitats cap al cacic Pere Serra i el seu 
fraudulent Museu d’Art Contemporani?) està per fer i no pot deixar-se en mans d’una 
premsa sempre sotmesa als interessos dels grups empresarials.
16. Sobre economia vid. Georges Bataille, La noción del gasto, dins Obras escogidas, 
Barral editores, Barcelona, 1974. Sobre estalvi i despesa psíquica vid. Sigmund Freud, El 
chiste y su relación con lo inconsciente, Editorial Biblioteca Nueva, Madrid, 1931.
17. La vertadera pornografia ens és donada per professionals d’il·limitada paciència 
(Thomas Pynchon, La subasta del lote 49, editorial Fundamentos, Madrid, 1976, Pàg. 154). 
(Traduït de l’espanyol)
18. Vegeu com exemple: La Bienal de Sao Paulo se dedica a la antropofagia como síntesis 
artística. El mallorquín Antoni Socías representa a España con seis obras ‘destructivas’, on 
la trajectòria oportunista i un punt autista, no exempta per altra banda d’interès, d’Antoni-o 
Socías és convertida en paradigma d’independència transgressora. (Ref. Andreu Manresa, 
El País, 3 d’octubre de 1998).
19. De totes formes, no m’interessa gaire la gent, ni a la pintura ni a la vida real,  per dir 
la veritat. És el meu defecte i a ell li dec gran part de la meva felicitat. (Howard Norman, 
El pintor de aves, Emecé, Barcelona, 1996, pàg. 249) (Traduït de l’espanyol)
20. Joseph Kosuth, Una i tres cadires, 1965.
21. Vid. El centro de la Tierra gira libremente como si fuera un planeta dentro de otro (El 
País, 20 de juliol de 1996): (...)en el centro de la Tierra, las presiones y temperaturas son 
tan enormes que el hierro es sólido a pesar de que debe alcanzar una temperatura superior 
a los 3.800 grados centígrados.






