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Per una escultura ètica

Aquest Nadal quatre turis-
tes catalans (Pilar Mi-
quela, Montserrat Rius,
Cinto Santamera i Josep
M. Camí) van viatjar fins

a Birmània amb la intenció d’entre-
vistar-se amb Aung San Suu Kyi, fi-
gura emblemàtica de la lluita contra
la dictadura militar birmana, i lliu-
rar-li un exemplar del catàleg de
l’exposició Temps de sibil·les, de l’es-
cultor badaloní Camí, que l’any
2006 es va exhibir a Barcelona, a la
Fundació Vila Casas. L’exposició era
un projecte ambiciós, un espai de re-
flexió ètica promogut des de la cre-
ativitat artística, que era molt més
que una exposició: un singular exer-
cici de restitució moral de veus i ges-
tos anònims de dones de tots els
temps. Una taula
de Soreda, del mu-
seu d’art religiós
d’Atienza, feia de
cicerone pels di-
versos passos d’un
itinerari de recupe-
ració i de repulsa.
Utilitzant el refe-
rent mític de les si-
bil·les, aquestes do-
nes misterioses
dels temps antics
–tan aviat temudes
com venerades–
que tenien el do de
la profecia i el vati-
cini, Camí reivindi-
cava una nova reli-
giositat civil fona-
mentada en la de-
fensa i el respecte
dels drets humans i
la solidaritat i l’ajut
envers els més des-
favorits, tant si
eren individus com
països, béns natu-
rals o béns in-
tel·lectuals. Duia a
terme una actualit-
zació i reescriptura
dels oracles recupe-
rant i inscrivint algu-
nes de les sibil·les an-
tigues en el flux del
nostre temps per enllaçar-les amb
dones d’avui que han fet de la seva
praxi un vaticini i una predicció en
positiu. El diàleg entre passat i pre-
sent, com també una ferma voluntat
de desmarcar-se de l’encara domi-
nant asèpsia de les arts plàstiques
respecte de preocupacions ètiques o
ideològiques, assolien en la tria i el
treball dels materials seleccionats
una perfecta simbiosi creativa.

L’exposició donava veu i presèn-
cia a la dona i al paper que ha jugat
en la nostra civilització. Jo hi veia
una fisonomia del reconeixement
institucional de les dones que han
guanyat el premi Nobel, una geo-
grafia política del qui i del perquè.
Una d’aquestes dones, Aung San
Suu Kyi, va inspirar Camí, que la va
dotar de veu i li va dedicar un dels
oracles de la modernitat. La peça és
imponent. Un gran gong buit que
volia ser un exemple contundent
del segrest de la veu femenina en-
carnat en la trajectòria d’empreso-
nament de la dama del sarong. La
seva tenacitat quedava de manifest

en una translació escultòrica en
què el batall d’acer podia ser metà-
fora de l’assot militar damunt d’una
dona. El no-so d’aquest gong volia
marcar –ad negandum– el potent
ressò del gest aparentment fútil
d’una veu que es va voler silenciar
i que, tanmateix, des del seu arrest
domiciliari va fer de tornaveu soli-
dari per a ments, cors i consciènci-
es. Camí volia somoure consciènci-
es i ho va aconseguir situant-nos
davant d’una descomunal premsa
de tortura que s’abat despietada-
ment sobre el cos del continent
sud-americà. La potència impo-
nent de la fusta i la blancor imma-
culada de la silueta de roba –que

mostra la fragilitat, però també la
mal·leabilitat, la capacitat de su-
portar l’acte mateix de la tortura–,
resseguida amb una costura de fil
vermell, era esborronadora. Repre-
sentava l’estigma sagnant del con-
tinent llatinoamericà. L’obra era
un homenatge a la constància i el
coratge de les mares i àvies de la
Plaza de Mayo argentina i la seva
contumàcia reivindicativa.
L’exemple de la tensió del feble
(mares i àvies) contra el fort (els
militars i la seva descendència po-
lítica legitimitzada contranatura),
la reivindicació de dones que, des-
proveïdes del que més volien (el lle-
gat de la sang), han trobat força en
la unió i han fet front a l’abús mit-
jançant l’obstinació metòdica i la

denúncia categòrica, són veri-
tablement tot un exemple
ètic. N’hi havia molts altres. I
al darrere de cada escultura,
un missatge, una denúncia,
un tribut.

Temps de sibil·les era un
arxiu de relacions culturals
(textuals, musicals, pictò-
riques, religioses, míti-
ques...), d’afinitats extra-
sensorials (ètiques, políti-
ques, morals) i de corres-
pondències no sensibles
(la pau, l’ecologia, els
drets humans...) que ve-
hiculava un discurs escul-
tòric axiològic a mig camí
de la instal·lació artística
i l’ètica corporeïtzada.
Tota una deontologia de
l’escultura que –sis anys
després– ha viatjat, en
forma de llibre, des de
Barcelona fins a Rangun,
on aquests ciutadans ca-
talans van poder-se en-
trevistar fugaçment amb
una dona de fràgil aspec-
te però de gran força inte-
rior que amb el seu exem-
ple ha demostrat que
l’important no és el que
ens passa (en el seu cas, el
segrest i la mort a l’exili
del seu marit sense po-

der-se’n acomiadar, perquè tot i que
ell va desplaçar-se des de Londres,
els militars no la van deixar anar a
l’aeroport), sinó el que estàs dispo-
sat a fer amb el que hagi passat. L’es-
cultura feta ètica va arribar, final-
ment, a casa, a les mans d’una pací-
fica i pacient lluitadora per la lliber-
tat que, amb aquest gest, ha pogut
veure i llegir una petita mostra de
tot el que ha inspirat. El taller d’es-
cultura BDN ho va celebrar amb un
brindis col·lectiu davant de l’obra de
Camí el 15 de gener. Una trobada
que enguany es va voler fer ressò de
les veus silenciades i va ser un brin-
dis per la pau. Entre les més de 150
persones congregades a Badalona es
van anar pronunciant desitjos: pels
escultors del pensament, pels escul-
tors de la paraula, pels escultors de
la cultura, pels escultors de la jus-
tícia, pels escultors de la convivèn-
cia, pels escultors de la personali-
tat... Jo brindo per un projecte de
tanta coherència. Brindo pels que
van fer el viatge i brindo també per
Camí, un escultor de la consciència.

LAURA BORRÀS

FILÒLOGA

DANIDE

EL DIARI D’AHIR
Semifinal de la Copa: Ahir, a la crònica
del partit entre el Barça i el València dè-
iem que Alves va entrar per Cuenca,
quan de fet va entrar substituint Alexis.

El màxim
assoliment científic
d’aquest segle tan fèrtil en
el camp de la ciència és el
descobriment que som
summament ignorants;
sabem molt poca cosa de la
naturalesa i la comprenem
encara menys
Lewis Thomas

LA CITA

L’escultor Camí va viatjar
a Birmània per entregar el
catàleg de la seva exposició
‘Temps de sibil·les’ a Aung
San Suu Kyi: l’activista hi

estava representada
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