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Javier Garcés sap que una obra d’art que no explora
el sentiment tràgic de la vida no té cap raó de ser

oan Miró s’estava hores i hores observant sol i en silenci la cosa
més petita del món; per exemple, un insecte. Així començava la
seva aventura artística: amb la curiositat ben desperta per es-

crutar la natura. Han perdut els artistes d’avui aquesta capacitat d’ob-
servació –pacient, gairebé maníaca– de la realitat? Les obres sensacio-
nalistes i vulgars, sense cap fondària, sense cor i més i tot sense ànima,
delaten totes les seves carències i, en especial, aquesta manca d’interès
per sondejar i per entendre el món. Són obres que no estimulen sinó
que atrofien la imaginació de l’espectador. Es burlen descaradament
de la seva sensibilitat. Per sort, no tots els artistes han trencat aquesta
màgia de l’art. Una minoria dissident segueix creient que de la creació
artística n’ha d’emanar un sentiment tràgic de la vida que no es revela
tot d’una. Requereix un sobreesforç i, sobretot, molta, moltíssima pa-
ciència.

En la soledat del seu taller, una antiga fusteria abandonada de la Bis-
bal d’Empordà, Javier Garcés (Saragossa, 1959) esculpeix cossos i co-
ses que escodrinya obsessivament com a manifestacions de la natura-
lesa amb l’anhel de capturar-ne l’essència del seu misteriós poder.

L’estil hiperrealista de les seves escultures és una cortina de fum, sense
desmerèixer el seu virtuosisme tècnic: a Garcés no li interessen per res
les aparences dels cossos i de les coses sinó allò més enigmàtic que
oculten l’interior de les seves formes. Com Brancusi, que no era un
ocell el que volia esculpir sinó el seu vol.

Garcés agafa de models la gent del seu entorn més pròxim i els ob-
jectes i les eines que té més a prop al seu estudi, el seu espai de pensa-
ment i de treball. Els seus models són els cossos i les coses que necessita
i que estima i que, per tant, desitja conèixer millor per relacionar-s’hi
millor. Ell mateix és sovint el cos i la cosa que examina en les seves es-
cultures. S’autoretrata amb un gest de molta honestedat i sinceritat,
insòlita en un món de tanta saviesa grandiloqüent i de tanta buidor
intel·lectual, ja que en lloc d’enaltir el seu ego artístic prefereix mos-
trar el seu patiment, els seus dubtes i inseguretats. Garcés entén l’art
com un ofici molt seriós, terriblement complex, i com una conquesta
de coneixements que es trenen amb més fracassos que èxits.

Ens calen actituds artístiques com la seva. Ens calen exposicions
com la que ell ara, i fins al 15 de desembre, presenta al museu de pintu-
ra contemporània Can Framis de Barcelona. Ens cal coratge per en-
tendre i assumir el que som. I per rebutjar tot aquest maleït soroll que
fins i tot ha arribat a tergiversar la missió de l’art. ❋
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I si tornéssim
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Amb
premi
Javier Garcés va
guanyar el Premi
d’Escultura 2012
que atorga la
Fundació Vila
Casas. L’exposició
a Can Framis,
comissariada per
Glòria Bosch, és
una recompensa
al seu sòlid
projecte artístic.

Javier Garcés, a la
mostra Els cossos i
les coses, a Can
Framis QUIM PUIG
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I no és un luxe

Kosice, capital europea de la cultura
Malgrat que la crisi es deixa sentir en tots els àm-
bits de la cultura a Europa, les diferents velocitats
entre països situa cadascun d’ells en posiciona-
ments difícilment comparables. Acabem d’assis-
tir al Congrés de l’Associació Internacional de
Crítics d’Art (AICA) a la ciutat de Kosice (Eslovà-
quia), la segona ciutat després de Bratislava. Un
país on l’euro encara no ha entrat en el capitalis-
me tardà, ferotge i especulatiu en el qual estem
submergits. Europa hi ha abocat diners i Kosice
ha invertit en centres d’art, ha transformat unes
antigues casernes en el Kulturpark i ha construït
una nova Kunsthalle. La mirada esperançadora
vers el futur d’aquella gent en la cultura s’acosta
molt al debat il·lusionant que hi havia a Barcelona
els anys vuitanta. Què se n’ha fet, d’aquella espe-
rançadora dècada que mirava al futur de la cultu-
ra amb confiança?

El món global
Inevitablement, en un context com l’eslovac, un
dels debats que encara cueja és l’encaix que l’Europa
central ha de trobar en el món, no només a nivell
econòmic, sinó també artístic i cultural, en un mo-
ment en què el món ha esdevingut global. Molts dels
països de l’est d’Europa han obert centres d’art i
museus impulsats pel desig d’imitar i de ser allò que
ha estat la tradició d’occident en aquest àmbit. El re-
sultat, però, ha estat el de continuar quedant a la pe-
rifèria de l’art o, millor dit, en el debat centre/perifè-
ria, sense acabar-se d’integrar en un món global.
Malgrat tot, la il·lusió, l’esperança i les ganes de tre-
ballar en l’art d’aquella gent és envejable i altament
contrastant amb la depressió en què està sumit el
món artístic del nostre país, després de tancar desta-
cades galeries, alguns centres i espais d’art per de-
cret, el baix nivell d’educació artística dels nostres
escolars i el constant qüestionament de l’art con-
temporani, més propi d’un país sense tradició cul-
tural que del nostre, al qual se li suposa que en té.

Els arxius de la crítica
Una de les mancances de l’àmbit de l’art contem-
porani al nostre país és la seva escassa patrimonia-
lització, un dels errors endèmics que ja s’han co-
mès anteriorment amb Picasso, Miró i Dalí, i ara
amb els seus successors. Si l’obra d’art contempo-
rani ha estat menystinguda, ja no parlem dels arxi-
us dels crítics d’art. França, país que ha sabut treu-
re un gran rendiment del patrimoni, fa uns anys
que ha instituït els Archives de la Critique d’art, a
Rennes, impulsats i dirigits per Jean-Marc Poin-
sot, i que disposen en els seus fons d’arxius tan im-
portants com els de la Biennal de París i del crític
Pierre Restany que, finalment, seran patrimonia-
litzats per l’INHA (Institut National d’Histoire de
l’Art), una institució patrimonial i de recerca que
al nostre país seria considerada un luxe. La revista
Critique d’art dóna compte de l’actualitat interna-
cional de la literatura crítica sobre l’art contempo-
rani amb gran rigor, i es pot seguir en línia a
http://critiquedart.revues.org. I no és un luxe. ❋
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