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~
egueixresstmant amb forqa l’observaci6 feta,
aprindpis delsegleX]X, pelfil~o~Zmrnanuel
Kant: gDd ret~at trtmc de la humanitat mai
nqaa sorgit cap cosa rectm>. A qu~ es referla
l’ auter d e la Crlt~ de la ra6 pura? Tot apun-

ta que as limitava a constatar un fet que, en darrera ins-
t/mda, era el qu e l’impel.lla a intentar compmndm de
quina manera les emotions, els prejudicis iles prefe-
r6ncies humanes (i en especial la cultura) configumn
el proc6s miganqant el qual explorem elm6n (dhada),
el nostre passat (histbrla) i a nosallres mateims (bio-
gtafia). Amb tot, l’objectiu de Kant era demostrar que
la d~da, i p~ m~s que els seus procedimmts as~uin
entmlla~ats amb el co~tex~ culmrali sodal de cada mo-
ment historic, era el millor cami ~per maximitzar els
nostms coneix~ments ila nostra saviesm~. Per conga,
el posifivisme de Kant Oa seva confian~a en el progr6s
dent[tic co~n a motoc de la humanitat) veia en l’art un
espai gent~nent marcat pel signe de l’inefable: a di-
fer~ncia delcien~c,l’ardsta (elgeni) actuarla mogut
per laimaginaci6 i anficipant-se ~naturalment~ ales
lleis que subministra la ra6. De manera an~loga, l’es-
t&ica modema naixia, grades a Kant, aco~npanyada
d’una ctmstatad6 b~sica, quasi elemental: en l’obra
d’ar t, sigui quina siguila sev~ fonm, hi ha quelco~n que
sobmpassa la nostra capacitat de catalogaci6 ctm-
ceptual, una mena de sobreabund~mda e~pmssiva que
posa al descobertles llmitacions delllenguatge ordi-
nari (no po~dc) per abastar allb que es mant~ per-
manenm~ent en forma d’immin~ncla reveladora (un
saber latent que maies materialitza del tot).

No hauria d’esmmy-
ar-nos, en squest semit la
segment aflrmad6 de lo
Milne (exlreta d’una ctm-
versa amb eltamb6 arfis-
ta loaquim Chancho):
proc6s de pintar o ch"o ui-
xar 6s com un miralla la
investigaci6 quasi cega
cap alaveritat, una par6-
dia de les investigacions
m6s suposadament ver-
taderes dela dhaci~,. 16s
que Milne, i malgrat el
gran inter6s que sempm
ha mosWat envers els di-
femnts/Lmbits del conei-
xement cientific O’an/flisi
dels flactals, de la teorla
del cami dela teta~a deles
cordes s6n font d’inspi-
raci6 per a la seva obra),
basa tots els seus plante-
jaments en l’exploraci6
sistem/ttica d’un territori
frontemr on la interroga-
ci6 obllga a replantejar,
unavegadaiuna allra, el
sen~it detotplega~ ~2ms-
tatar -segueix Chancho a
propbsit de MiMe- que
la pintura es va formalit-
zant menlre l’estem fent:
6s cegaja que nolaveiem,
sin6 que la femur. S’obm
aquf un vast i heterogeni
camp d’invesfigaci6 on

art i ci6ncia es conftmen: ,~Parlem de les seqii6ndes,
del serlalisme i de la miteraci6, de les Irrogmssitms geo-
m6triquesi dela combinat6da, dela possibilltat dela
geomelrla amb la complicitat de l’ordre num6ric. De
les operacions bin/tries, dela reincidhada [...] Parlem
de les imatges fractals i la seva derivaci6 gt~ca amb
l’fis dels ordinadorg Dels algorilrnes de colo~ Dela teo-
rla del caos: de corn en els sistemes m6s ctmaplexos,
la m6s petita fluctuad6 potprovocar canvis en totala

Una eslructura que 6s com la de l’arbre de Kant: el
tronc retor~at es ramifica cada vegada que creiem ha-
yer arribat a un nus o a una terminad6 definiliva. Mil-
ne ho sap i, justament per aixb, insisteix: tom molt b6
van poder comprovar els assistents als tallers que va
dirigir a La Merc~ amb motiu de l’e~q~osici6 que ac-
tualment hipresenta (fins el 2o de dasembre), la seva
forma de Ireballar 6s recursiva, metbdicai aproxima-
da, una mica ala manera del gran AbyWarbur~ el pri-
mer tebric que va somiar una histbrla de la visib’ditat
capaq d’afaiqonar una realitat altemativa al relat ofi-
dal queens hallegat la histbrla de l’art ila msta de dis-
dplinas solmasas alataxid&mia del~cad&ni~ Enpa-
mules de l’escocasa: ~A Maneres defer mons les obres
perfilen la meva manera de veure el m6n. Rasponen
als paisalgas mentals de las propostas dels camps d’es-
peculad6 de latisica ctmtempor~mla [...] La meva col.~-
si6 amb aquastes propostas ila conseg~ent traducci6
en processos digitals han generat una s~e depropostes
pict~iquas, tm el Iraq ila manipulad6 d’elaments hu-
mils com~guren nous mtmg Propostas pictb~quas que
parlen de la noslra etimera exist~nda i del persistent
afany de camprendre-la~. Dtmcs aixb: Milne parla d’a-
quell 6sser que, segons el poeta Alexander Pope,
~...dubta si creure’s b~slia o d6u; / dubta a qu~ apos-
tar, si pel cos o per la ment;/ no ha nascut sin6 per a
morir, no raona sin6 per a errar,~. D
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