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Dotze escenes per obrir mires i transvasar coneixement
entre disciplines.

En cada una d'aquestes edicions hi participen cinc veus
d'àmbits diferents per creuar coneixement i compartir
diferents maneres d’imaginar, projectar i composar.

Una sèrie de converses per reflexionar sobre temes de
radical contemporaneïtat de l’escena creativa.

Ambigüetat / Artesania / Bellesa / Cocreació
Color / Llenguatge / Format / Paisatge / Tècnica
Temps / Silenci / Vers Revers
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Seguim, però ja no només parlem de bellesa;
parlem d’art, de creativitat, de la vida, de la
genialitat i de la dedicació. Ja no parlem de la
bellesa. O potser sí. La bellesa està en cada
instant que tots dediquem a fer allò que ens fa
feliços; en els moments que passem els uns amb
els altres, en els sopars que mai s’acaben; en
els “fem l’última” i en els “marxaria, però això
em sembla massa interessant”.
Tant per tant, seguim parlant de bellesa. Sempre.

Clar o d’una cosa que et fa ballar el cap o d’una cosa que és caòtica.

Però el mar és blau per als occidentals, també.

A partir d’un cert moment el mar per a nosaltres va començar a ser blau
igual que el cel. Però pels grecs el cel blau va aparèixer més tard. Molt més
tard. Llavors dius, la percepció de l’home igual que tu deies això que els
xinesos no tenen la sensació de naturalesa. Clar, el progrés de l’home és la
separació de conceptes. L’església i l’Estat, el bé del mal.

La gran separació ve del Déu jueu, per exemple als grecs no se’ls va ocórrer
mai la idea del no-res. La idea del no-res apareix del Déu creador.

De la matemàtica.

I del Déu creador, el Déu que crea el món del no-res, és a dir del Déu que
crea el món (i d’on el crea?)
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Una cosa més de densitat.

GT

de vi. En grec es diu el mar vinós. Ara fa uns anys es va demostrar que
els grecs no tenien una idea del color blau. El color blau pels antics
grecs no existeix i no es sap exactament què vol dir, llavors quan diuen
el mar vinós no saben si s’estan referint a la qualitat del color del vi o
simplement a una cosa tèrbola…
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03. Vers
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Hi ha una relació amb la bondat o amb el bé. No sé si és real.

És el que s’ha qüestionat una mica.

És al que aspirem, aspirem que allò bell sigui bo i digui la veritat. Són
aquestes grans categories que tot ésser humà ha tingut la intuïció que
existeixen. Hi ha una cosa que és més vertadera que una altra i una
cosa que és més bonica que una altra i una cosa que és més real que una
altra. Tots tenim aquesta intuïció de que si això passa comparativament
ja hem d’agafar categories absolutes i per això ens inventem Déu, no
perquè sigui perfecte, que ho coneix tot i que ho sap tot. Doncs clar,
necessitem eines així, però jo crec que els éssers humans estem condemnats a viure permanentment en les categories absolutes, sempre
amb el relatiu.

Després hi ha la idea que també planteges. És la idea de veure la bellesa
separada de nosaltres, com una cosa exterior, com veiem la naturalesa.

Jo crec que ets espectador, i per tant formes part. Si passa alguna cosa
bella, sense un espectador no existeix, no?

Pachón, el que va fer els discos de Paco de Lucía, diu que el flamenc
se’n va a la merda quan el posen en un escenari. El flamenc és una cosa
d’ajuntar-se, hi ha d’haver menjar, hi ha d’haver beguda, estar tots junts
i començar a ballar. Això és el flamenc.
En el moment en què agafes aquesta gent, la puges a l’escenari i poses
gent davant, això ja no és flamenc.

És nou.

En realitat abans no hi havia espectador: llavors tu estaves dins del
flamenc, existies, eres. Tu eres el flamenc.

Quan s’inventa la notació musical, de cop i volta les peces musicals
deixen de ser el que duri la teva memòria. Perquè quan ja tens la partitura la peça dura molta més estona.
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Però el que deia dels colors, hi ha un debat filològic des de fa molts anys
sobre com traduir una part de l’Odissea que diu que el mar tenia color

Jo pensava una mica com tu Bibiana, l’associava al benestar però amb
tot el que hem parlat ara. Ho poso en crisi…
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Moderadora
Bibiana Ballbè

Arquitecturia
Olga Felip

Veus
Guim Tió
Toni Segarra
David Carabén
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Què és i com s’explica la bellesa?
Volíem descobrir-ho. I per això vam
reunir cinc talents de cinc disciplines per
tal que, entre tots, arribessim a una visió
general i clara de la bellesa.

Sí, i evidentment jo tinc la meva injecció d’ego.
La bellesa fa feliç?
A ell sí.
Si la consumeixes sí.
La vellesa amb V baixa.
És bonic en el català la identificació bellesa-vellesa. És bonic perquè tota
l’estona estàs dient bell, i jo deia, es diu bell? Em sona a vell tota l’estona.
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Però el tècnic està a l’anonimat.
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Jo acabo d’estar amb un amic meu que era pare d’un nano que jugava
amb el meu fill que és de Silicon Valley, i em diu això, que no, cap d’ells
està en xarxes socials. Vosaltres que us les vau inventar…
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Haurien de ser els que cobren més. M’he passat la meitat de la carrera
veient com els tècnics cobraven més que jo. I la gent la portàvem nosaltres, però els tècnics cobraven invariablement. El tècnic sempre cobra.

Sí, però les empreses de tecnologia sí que estan contractant filòsofs. Perquè estan una mica acollonides. Anem a tanta velocitat que no sabem
molt bé què estem fent. Acabarem tots dient “jo me n’aniria de Facebook, he estat pensant i crec que sortiré de Facebook immediatament”.
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Per això el projecte aquest feixista de menysprear l’intel·lectual, hauria
de ser al revés.
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I a Silicon Valley no ensenyen ni amb Ipad ni res, tot bàsic perquè saben
que et torna estúpid. Però no només això, a la societat qui són els que
triomfen avui en dia són els que distreuen a la població, o sigui futbolistes, músics i tota la gent que es dedica a distreure. Són els que cobren més.

Això és el que els fa guanyar diners. Si entenguessis el que et diu el que
et repara la nevera...
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Estem posant al món en una successió d’especialistes, cadascun en la
seva caixa que el primer que construeixen són llenguatges propis que no
siguin entesos pels altres.
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David Carabén

“La bellesa
és al que
aspirem,
aspirem que
allò bell
sigui bo i digui
la veritat.”
DC
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Compositor, escriptor i vocalista del grup Mishima, bandera del
pop rock català. Carabén es pur entusiasme per la música, per la
literatura, per la cultura. Per la vida en general. Com un nen, ho vol
aprendre tot, provar-ho tot. I sempre des de l’honestedat. Des de
la innocència i la humilitat del qui sap que no ho sap tot. De gran
voldria ser moltes coses, i viure moltes vides alhora. Per escoltar
totes les músiques, i llegir tots els llibres. Home de bars, de grans
converses i reflexions. Diu que amb l’error és com més s’aprèn, allà
on habita la creativitat, on connecten punts aparentment desconnectats, on convergeixen les línies paral·leles.

Músic

David
Carabén
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Publicista

Toni
Segarra

És, en paraules seves, un tipus que escriu anuncis. Un venedor de
conceptes. Per la resta de la humanitat, és el millor creatiu espanyol del segle XX. El guru de la publicitat.
Del seu cap han sortit perles com “de què fan olor els núvols?” o
“t’agrada conduir?”, i moltes altres sentències publicitàries. Curiós
crònic, creatiu incansable, Segarra posa ordre al desordre i simplicitat a la complexitat. I després, ho comunica de la forma més
directa possible. El seu truc infal·lible: posar portes al camp. De la
limitació, diu, neix la creativitat.
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És més amb l’esport això, no?
Sí però ho has d’aplicar a tot arreu. Sala Martín l’ha aplicat a moltes
altres coses. Però és que és boníssima i té tota la raó del món. Això va
aparèixer amb un estudi de la Lliga d’hockey de gel del Canadà i van
descobrir que el 80 per cent dels jugadors eren nascuts entre el gener i
el març. Llavors van començar a investigar. Si tenen entre 25 i 35 anys
els que juguen a la Primera Divisió, busques les seleccions anteriors de
les categories inferiors, i resulta que les feien amb 18 anys, després les
anteriors amb 15, després les anteriors amb 12 i amb 8 anys ja fan una
escabetxada acollonant. Els nens que amb 8 anys són així, forts, etc. Eliminen els que no són així i la diferència quan tu has nascut al desembre
o quan tu has nascut al gener és abismal, i no es corregeix mai aquesta
diferència, va empitjorant.
Però per això és tan físic això.
Llavors els nens del desembre en realitat són com els jueus. Els van
condemnar a no poder ser metges, a no poder ser professors, a no poder
desenvolupar, igual que els negres, cap professió digna o respectuosa
amb les altres societats i els van dir, vosaltres prestareu diners, vosaltres
els banquers o la usura, vosaltres fareu la usura que la nostra religió la
condemna a tot el pitjor del món. Llavors van ser els millors banquers
del món. Vull dir quan a tu et condemnen a no fer les feines que tothom
respecta llavors tu desenvolupes un talent acollonant amb una altra
cosa que els altres odien.
A mi aquest és un tema que m’interessa molt, la fragmentació del món
ha acabat a la fragmentació de les disciplines. Hem acabat especialitzant necessàriament, si no, no es progressa, però al final governen les
disciplines. És a dir no hi ha un equilibri, quan matem la filosofia, què
matem? Matem la possibilitat d’algú amb una visió global que ens digui
que no estem anant bé.
Aquest tío entén millor que ningú el món.
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A veure, explica.

Ostres jo sóc del novembre.
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que dibuixes malament. I per tant, és molt important néixer al gener al
febrer o al març.

Clar, fent variacions del mateix.

Els que tenen sort, hi ha una vegada que la fan de puta mare i els que
no, no.

I els que es coneixen com genis són gent que tenen una capacitat d’auto-inventar.

El geni és el tío que està determinat a no parar de treballar com un fill
de puta i ja està.

I el que coneixem com a geni és molt discutible però és una persona que
no para de buscar coses noves.

Recordo que em va impressionar molt quan va morir Paco de Lucía, això
que dius de no parar. Javier Limón deia, “Paco de Lucía als tres anys ja
era un superdotat. El seu pare estava ensenyant la guitarra al seu germà
gran i li va dir “a veure agafa-tu”, i el xaval amb tres anys, que no havia
tocat mai, el va treure. I aquest home que era un superdotat, com Messi,
practicava tots els dies.

I el jugador de golf, Tiger Woods, la d’hores que li ha dedicat al golf.

És que no hi ha secret.

I ho fas perquè en realitat no penses que estàs practicant.

Exacte, perquè estàs jugant.

O buscant. Tinc una cosa al cap i no em surt, no em surt, no em surt,
però estic buscant.

I aquestes són les hores de més que tens respecte als altres.

Hi ha un estudi que diu que una persona per ser bona amb una cosa ha
de dedicar no sé quin mínim d’hores i que després comença.
Llavors per això és tan important la vocació, perquè si tu tens la sensació que estàs buscant alguna cosa i que no pots no fer-ho…

I que no et castrin, que no tinguis al voltant una persona que et diu
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Totalment.
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Pintor, retratista, viatger. De l’essència de les persones, de la mirada, en fa quadres. Primer observa, escolta, sent. I després fa. Amb
el seu estil singular, el seu humor cítric, els seus retrats incòmodes i plens de color. L’art de Tió bascula entre la construcció i la
desconstrucció. Entre la foscor i el toc naïf. Els seus són projectes
únics, que sap on comencen però no on acabaran. Pintures conceptuals, amb esperit crític, amb pensament. Retrats que roben expressions i capturen instants de veritat. Records, vivències i emocions de
llums i ombres. Aquest pintor de mirada distreta i somriure contagiós, ja és un dels pintors catalans amb més projecció internacional.

Artista

Guim
Tió

10

Periodista

Bibiana
Ballbè

Periodista, directora creativa, presentadora de televisió. Bibiana
Ballbè és una entusiasta professional, agitadora incansable, una
fàbrica d’idees oberta 24/7. Pura curiositat i passió per la creació,
pel pensament, per la comunicació. Fundadora de TheCreativeNet, TheCreativeAgency i TheCreativeFest, la seva preocupació pel
present i futur de la cultura i els artistes de la ciutat de Barcelona
es nota en cada entrevista que fa, cada programa de televisió que
presenta, cada intervenció que fa en tots els mitjans.
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Però jo estava empès per alguna altra energia, que era… Alguna obsessió del moment. Vull dir, jo mai m’he sentit amb el vertigen d’una
pàgina en blanc.
I tu, Guim?
No. De fet li tens por a un quadre molt gran al moment que tu li fas la
primera incisió.
Ja l’has cagat.
Hi ha la pelicula: “Le mystère Picasso” de Georges Clouzot. El Picasso
comença a pintar i t’adones que hi havia 45 quadres a sota del que està
fent ara, del definitiu. I veus que el Picasso també la cagava. I és molt
alliberador.
No. No hi ha persona amb més producció que Picasso, va fer molta
merda Picasso.
Però és que això ho diuen de tots, Beethoven és el millor compositor
però és el que també ha produït tres vegades més que els compositors
de la seva època, i Mozart igual.
Però se’n salven cinc.
Per tant, no tinguis mai por de fer la mateixa cançó.
Però és que d’altra banda em sembla que és inevitable, jo crec que al
final fas una cosa.
I saps fer bé una cosa.
Auto-copiant-te es crea un estil.
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I la primera?

OF

No, jo composo una cançó a partir d’altres cançons en el moment que
m’he inspirat amb alguna altra cosa o que he viscut.

Home, per a tu David?

OF
DC

Però és que no existeix el paper en blanc.
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Si per primera vegada veiessis una posta de sol… fliparies amb els colors
que té. Avui en dia és kitsch una posta de sol. Té tants colors i l’has vist
de tantes formes pintada i repetida… Això ho diu Oscar Wilde. Però el
primer cop deurien flipar.

Jo sempre penso com recuperar la primera vegada que un home va veure un llampec. Que això és acollonant! Entens la religió, entens on ets,
entens tot, i de cop "¡ostres, què ha passat aquí!

I no només això sinó que et fa foc.

I vosaltres, sou conscients de si busqueu la bellesa o entorns bells a l’hora
de crear? És a dir, us desperten inspiració?

El meu estudi és un niu de merda.

Jo no.

No, jo tampoc.
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Després d’una hora de conversa seguim sense
trobar la resposta exacta a què és la bellesa.
La sabem intuir, la sabem detectar, a vegades
fins i tot la sabem crear però és un terme tan
abstracte com l’amor o la nostàlgia; la pots
experimentar però és inclassificable, indescriptible. Sabem però, que el món s’ha mogut en
molts moments de la història per la bellesa. I
que tot està lligat a la bellesa. Els ànims, la
societat, la vida. Fins i tot el full en blanc,
el moment en què tot són possibilitats, aquell
instant on encara no has decidit què faràs i les
opcions són infinites.

Tendim a trobar belles les coses que veiem per primera vegada i la imprevisibilitat és això de la naturalesa.
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Delicadesa, elegància, sobrietat. Llum i harmonia. Arquitectura,
disseny i urbanisme. Des de peces efímeres, a edificis de gran escala.
Olga Felip és cofundadora de l’estudi Arquitecturia Camps Felip. Per a
ella, la vida i la gent, l’espai, l’entorn, la cohesió urbana, és el que dóna
sentit i raó de ser a l’arquitectura d’un lloc concret.
Nascuda a Girona, és una de les figures amb més projecció internacional del panorama arquitectònic català. El 2012 va exposar a la Biennal
de Venècia. El 2013, va ser escollida Young Architect of the Year. Tot i
els premis, publicacions, exposicions i reconeixements, l’Olga no perd
el nord ni les ganes de seguir aprenent.

Arquitecta

Olga
Felip

I canvies tu, canvia la manera de consumir-ho, la manera de veure-ho i
per tant és al que aspirem els éssers humans, a detenir el temps, però no
el detenim mai.
Jo crec que sí que hi ha coses intrínsecament belles. El mar, per exemple.
La naturalesa en general és molt potent.
El mar és l’horitzó i avui dia costa molt l’horitzó.
I té aquest punt que tu deies de “ho entenc però és infinit”.
És molt romàntic això, és el cas per definició, el petitó davant de la immensitat de la natura.
És allò sagrat.
És quan s’inventa la bellesa laica al romanticisme, allò bell substitueix
segurament el més enllà.
Però llavors et tombes, veus el cel i dius “quina passada, no entenc
res però ...”
Jo crec que el “no entenc res” és brutal.
Però al mateix temps hi ha una unitat, hi ha una harmonia, una simetria, intueixes un ordre. Els teòrics de la religió, et diuen per què hi ha
això, vol dir que darrere hi ha un Déu. I des d’un punt de vista intel·lectual està ben plantejat. El que tu estàs intuint és Déu. Després ja li has
donat unes litúrgies, que no sé ni on van, i li has posat unes barbes. Però
sí que és veritat que tu intueixes que aquí passa alguna cosa.
El mateix moment que tu estàs veient un arbre, unes fulletes que es
mouen i de sobte el vent agafa tota la dansa de tota la copa de l’arbre.
Tu estaves veient només la unitat de la fulleta i llavors veus tot l’arbre
i aquest moment d’emergència que hi ha una unitat en tot. Friedrich
Schiller, el de les cartes de l’educació estètica de l’home, deia que aquest
és el moment en què una cosa concreta es fa infinita, però la sabem
entendre, entenem l’infinit i entenem la concreta i aquesta atenció és la
que ens fa néixer, aquesta sensació de bellesa o de sagrat.
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I canvies tu.

BB

Bibiana Ballbè

"Tendim a
trobar belles les
coses que veiem
per primera
vegada"

13

Carrer de la Granada del Penedès, 28. Barcelona

Il Giardinetto es converteix en el lloc ideal per començar aquesta
aventura d’Arquitecturia, el restaurant perfecte per una conversa
única i diferent, en definitiva, el lloc ideal per començar “Vers”.

El somni de Il Giardinetto es va iniciar als 70. El fotògraf Leopoldo Pomés el va obrir poc després del Flash Flash amb la intenció
de convertir-lo en un jardí enmig de l’asfalt de la ciutat. Dissenyat pels arquitectes Alfonso Milà i Federico Correa és l’únic
restaurant en guanyar dos premis FAD pel seu interiorisme i, des
del primer moment, es va convertir en un punt de trobada pels
artistes de la ciutat de Barcelona. On si no es podia fer el primer
sopar de “Vers” parlant de la bellesa?
En un restaurant que es podria descriure amb aquesta paraula,
en una trobada d’artistes per discutir el concepte en qüestió i,
òbviament, acompanyats d’un sopar deliciós.

Restaurant
Il Giardinetto

02

Bellesa

Jo crec que aquí hi ha un tema clau i és aquesta fragilitat o el fet que
saps que aquest moment no podrà tornar a passar que segurament el fa
bell, aquesta qüestió potser efímera o única.
Com tot el que val la pena al final: perquè s’acaba, perquè morirem,
perquè hi ha un límit...
També és el fet que ho veus tu i et sents un espectador privilegiat d’això.
Per això aquesta part activa del que veu la bellesa, que ningú t’hagi dit
mira això, això és molt bell. No, ho descobreixes tu, i per això la bellesa
ha de ser convulsa, l’artista que diu que l’està buscant ha de fer que et
costi trobar-la, que hi hagi un esforç, que passis de veure alguna cosa
lletja a veure una cosa bonica.
Això que estàs dient, avui m’ho explicava algú pel que fa a les sèries.
Em deia que el problema que tenim amb les sèries és que la gent ha
après tant, els hem ensenyat tant que ara ja no val qualsevol cosa. En el
fons, si ho penses, hi ha moltes sèries que són una sèrie mal feta de fa
vint anys feta de nou però que l’hem construït amb millors actors, més
profunditat. La gent exigeix perquè ha après.
També et tornes immune a la bellesa.
O exigent.
Com més n’has vist i com més n’has viscut, més exigeixes.
Correcte. Tot i que no estic segur que això sigui bellesa concretament.
El que passa és que jo crec que no existeix cap forma definitiva encara
que ens creiem aquesta fantasia de que sí, que el Guernika sempre serà
el mateix Guernika, però "you can never go back to New York". Com la
cançó d'Stephin Merritt que diu que mai tornes a Nova York perquè el
Nova York ja ha canviat quan marxes. Per tant no hi ha cap obra d’art ni
cap pel·lícula que sigui la mateixa, sempre canvia.
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A mi m’agrada molt veure parelles tallant al carrer. És molt macabre i
molt lleig…
Però hi ha cert teatre en aquesta escena que has vist tantes vegades en
pel·lícules, però en viu, al carrer on tothom passa i que ells mateixos
estan immersos en aquest moment, em sembla brutal.

GT

Però jo crec que tothom ha tingut una experiència de bellesa.

Pot ser que no sàpigues etiquetar-ho.

Sí, l’educació el que et farà és adonar-te que hi ha gent que s’hi dedica.
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Teniu gravat a la memòria algun moment que d’alguna manera destaqui
per la bellesa que us va inspirar, que us va tocar, que us va emocionar?
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A mi em sembla el contrari, jo crec que ens vacunem contra això. Jo
crec que hi ha tantíssima bellesa voltant... Sempre faig servir la imatge
d’American Beauty de la bossa de plàstic: el xaval que diu que hi ha
tanta bellesa al voltant que ha estat capaç de veure bellesa en una bossa
de plàstic del Caprabo. Així com el cervell està fet per oblidar, ningú
podria viure recordant-ho tot, ningú podria viure veient tota la bellesa
que existeix. Llavors al final el que fas és seleccionar.
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Ja han portat el menjar. Riem. Menjem. Bevem.
Dialoguem explicant cadascun el seu punt de
vista amb passió i demostrant que la bellesa és
tan subjectiva i àmplia com les persones que hi
ha a la taula. I li donem una altra volta. Ja no
només parlem de la bellesa com a element extern
sinó ho fem com a experiència pròpia, com ens
afecta, com la utilitzem creativament, com la
vivim i, sobretot, com l'experimentem.

Sí, es pot desenvolupar el gust. La meva filla, per exemple, a la qual porto
a massa bons restaurants, ara em diu “cabró” perquè ara no tinc diners
per anar a aquests llocs i “tot em sembla una merda”. Doncs sí, clar que es
desenvolupa, no sé si el gust per la bellesa però sí un determinat criteri.
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què li provoca aquesta cosa; tinc la sensació que això va molt lligat a
l’educació, pots aprendre a apreciar la bellesa.

16

És una suma de qualitats
estètiques com color, forma, material, estructura,
composició que intenta
apel·lar als sentits estètics?
És un je ne sais quoi que
més que descriure s’ha de
sentir? És potser un dels pilars en què es basa la societat i la humanitat? És superficialitat? Art? Sexe? I si
és una part central del que
significa ser humà? És subjectiva o objectiva? Psicològica o sensorial? Allò que
busquem inconscientment
en l’amor, la naturalesa, la
societat i la vida?

Què és la bellesa?
Però mai tindràs una experiència de bellesa o sentiràs que una cosa és
bella si algú t’està dient “mira això, mira que bell”. Això no passarà mai.
Llavors precisament per això apareixen les avantguardes contra l’acadèmia, contra la gent que et diu “si ho fas així serà bonic, si ho fas així serà
bell”. L’altre diu “no, si ho faig d’una altra manera que no és com tu dius,
descobreixo una altra forma de bellesa”. Llavors hi ha un espectador i
un oient, hi ha un que es sent intel·ligent per descobrir allò bell que hi
ha allà. I llavors torna a tenir l’experiència de la bellesa; és a dir quan
està prescrita, la bellesa, no dura gaire. Tu t’has de sentir intel·ligent per
descobrir el "patito feo". Si tu veus el patito feo i veus com de bonic pot
ser, et sents intel·ligent.
O sensible.
Aquí l’educació hi juga un paper important.
Però hi ha d’haver una part activa en l’espectador que percep la bellesa.
De descoberta.
No pot ser un espectador passiu.
Es que la bellesa només existeix en l’espectador. De fet l’art només existeix en l’espectador.
Quan hem començat a discutir sobre l’assumpte dels cadàvers algú ha
dit que en realitat l’art en si mateix és un cadàver, el ressuscita el poema
que es llegeix, la novel·la que es llegeix, la pel·lícula que es veu. És un
objecte mort que torna a la vida amb la forma i la sensibilitat d’una
persona que el reinterpreta a la seva manera. Entens això o allò. Perceps
aquesta bellesa o no perceps cap bellesa.
És precisament per això que ha de ser convulsa, que ha de ser sacsejada,
ha de remoure perquè tu hi has de participar d’una forma activa, no pot
ser que et sigui regalada. No existeix això, això són només revelacions
religioses de Sant Pau caient del cavall.
També imagino que hi ha gent sensible a la bellesa i gent que no ho és;
és a dir, gent que mai s’ha parat a pensar què sent davant d’una cosa o
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O sigui qui està en la història de l’art són els que regeixen el mercat de l’art.

Ara sí.
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La bellesa és un terme molt ampli, tant, que pot
donar tot tipus d’interpretacions.
Es converteix en el primer tema de “Vers” i de
la mà d'Olga Felip acompanyada de Toni Segarra,
David Carabén, Bibiana Ballbè i Guim Tió conversem i en parlem des de tots els angles
possibles.

03

Vers

L’art es titlla de decoratiu.
La finestra oberta dels realismes del segle XIX.
Però és que, també, té una part superficial.
Frívola i banal.
Sí, crec que té a veure. Abans parlaves dels romàntics, és veritat que
acaba a Duchamp. Després no sabem ni que hi ha!
Un desastre.
Però hi ha un moment del romanticisme en què l’art es converteix en
l’obra d’un autor. El protagonisme és l’autor i el geni, i és una cosa
que més o menys havia passat, però no d’una manera tan deliberada,
i aquí hi ha una transformació també intel·lectual on l’autor el que fa
és intentar provocar. I aquí crec que el concepte de bellesa clàssic es
trenca.
Sí, com si la bellesa clàssica fos una recerca de l’espècie.
Fins i tot hi ha un intent de trencar-la, d’anar contra això.
Exacte, hi ha una manera molt deliberada d’anar en contra.
Resulta que allò natural és una certa harmonia del surrealisme o del cubisme. A l’art abstracte el que busques és trencar-ho tot. Que no s’entengui res.
L’art sempre és un pèndul. El que surt és contra el que hi havia. El que
passa és que abans hi havia l’església darrere, hi havia la burgesia... Avui
dia el capitalisme, el funcionalisme, els diners ...
Una cosa és bona quan val molt en l’art. Es diu que avui en dia el mercat
de l’art és el que regeix si els artistes són bons. I crec que aquest és un
gran error on la bellesa no juga. Aquest és el mercat de l’art.
El mercat més sofisticat del capitalisme és el mercat de l’art.
Però és el que escriu la història de l’art.
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Si, jo crec que és una idea que procedeix de les avantguardes i que encara intel·lectualment està molt instal·lada.

TS

Toni Segarra

"Sempre
s'ha considerat
la relació
art-bellesa, però
l'art de la lletjor
també resulta
colpidor."
10.07.2019

21 h.
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En un escenari tan pintoresc com és Il Giardinetto ens asseiem per començar a dialogar sobre
la bellesa. Esperem l’aperitiu mentre ens posem
al dia i presentem a aquells que encara no es
coneixien.
Moments de contacte, d’inici d’idees i de tanteig de l’espai, la resta de convidats i el tema
del dia. Podríem dir que és una escena bonica,
idíl·lica. Amb una il·luminació i un entusiasme
digne de les pel·lícules franceses de la Nouvelle Vague ens preparem.
I llavors la Bibiana arranca de cop:

|

Il Giardinetto,
Barcelona

Jo crec que no es pot definir. La bellesa conté un misteri, que segurament és el de la vida. La vida és una cosa que sempre se’ns escapa, tot és
fragmentari, tot és parcial, és incerta, no acabem de captar-la. Llavors hi
ha algú, un artista o una circumstància vital, que la capta en un moment
de veritat. Per això és una metàfora de tota la resta, tot el que hi ha fora.

Jo crec que no sabem què és.

Jo l’associo a una sensació de benestar i d’amplitud, és a dir, a mi més
que intentar definir la bellesa és el que em transmet; jo quan estic davant d’un lloc, d’un entorn, d’un quadre, d’una obra d’art, d’una cançó
que d’alguna manera m’emociona, em genera certa sensació de benestar
i em fa més àmplia.

La bellesa té aquesta complexitat que és que tu sents una sola cosa i
alhora que aquesta cosa no para de parlar-te, no para de dir-te coses que
no es resolen simplement mirant-la i dient “ja la tinc”.

Llavors, la bellesa transmet o la perceps? Perquè tu dius que d’alguna
manera t’està parlant...

Sí, jo no crec que hi hagi cap artista que et digui “aquesta cançó, aquesta
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Què és la bellesa
per vosaltres?
Com l’enteneu?

BB

Exacte, el que faig és obrir bitxos, els cuino…
El pollastre abans que es podreixi, abans que sigui a la cuina, és viu.
Cuinar és manipular coses moribundes.
Els crítics que decideixen que la cuina no pot ser art perquè diuen que
la cuina només genera felicitat. Sí, la seva intenció es generar felicitat,
però la cuina parla de la mort de manera molt directa, segurament la
més directa perquè prepara un cadàver i després te’l fiques dins.
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Que llavors t’atrapen també.
Hem començat a parlar d’una manera molt profunda del concepte bellesa, quan en molts sentits la bellesa és titllada de superficial i de frívola.
BB

Compleix precisament amb aquesta funció de capturar infinits.
DC
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Sí, no té lletjor jo crec, és grotesc.

Però és que els romàntics fan que la bellesa sigui una categoria metafísica, que el contingut de la qual pot ser expressat en coses lletges. Per
exemple l’art gòtic el consideraven espectacular, però ara el considerem
que genera massa foscors i massa coses tèrboles. I ho trobem lleig, però
és bell, perquè conté significats, perquè parla, perquè està viu. Per a mi
això és la bellesa, no ha de ser necessàriament bonica. Una pel·lícula de
David Lynch podria ser bella. Però ell es dedica a la lletjor i a allò sinistre. De sobte estàs veient una cosa i te n'adones que es mou
perquè són cucs. És sinistre però és bell.
Et parla, et convoca, et fa sentir més viu de com estaves. Jo trobo que
això és bell.
DC
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Jo crec que a partir de Duchamp comença un canvi en l’art que acaba en
la bellesa.
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El que passa és que la relació “art-bellesa” no crec que sigui real. La
bellesa és una cosa, que l'art clàssic segurament l’ha buscat deliberadament, que presenta certa harmonia, certa simetria, cert ordre...
Però no crec que s’hagi d’associar. Pot haver-hi un art de la lletjor que
sigui colpidor.

Clar, és que la cuina, vulguis o no, és manipular coses que estan quasi
mortes o recent mortes.
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No, jo crec que no.

És una conseqüència. Jo crec que en l’art d’Avantguarda hi ha una recerca de la lletjor deliberada. Ja no podem construir més bellesa. D’alguna
manera hi ha una identificació moral molt antiga de bellesa, estètica i
ètica. El bell bonic. I l’art d’Avantguarda el que et diu és que s'ha d'acabar aquesta identificació perquè el món és una merda: Primera i Segona
Guerra Mundial…

Exacte, jo l’altre dia estava amb el Mat Collishaw que justament parla
d’això, d’allò grotesc i com és d'increïble que allò grotesc ens hipnotitza
i ens capta. Ell parla de la bellesa en aquests termes. Però no està clar si
allò grotesc realment és bell.

Clar, no és bonic, però és bell perquè al final el que estàs aconseguint és que una forma, una cosa morta, una matèria, et parli. I
aquest és el miracle, que tingui sentit. En la vida estem rodejats de
coses que no tenen sentit i de sobte algú aconsegueix que quatre
coses tangibles et parlin.

El núvol de la bomba atòmica a mi em sembla preciós, la destrucció
pròpia és maca.

L’art gòtic.

O pels japonesos la bellesa no és l’or. La bellesa és l’or a l’ombra, no
amb llum.

Hi ha un moment en un documental que hem fet sobre la bellesa on es
posen a parlar de la mort. Tot d’una el cuiner diu “clar, jo faig cadàvers”
i de sobte comença a fer una reflexió sobre cossos morts i que hi havia
un matemàtic que era vegetarià que deia “per a mi cuinar és un acte
criminal ...”
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Però a l’hora de crear, la bellesa és un fi?

BB

aquestes carxofes ho contenen tot, fins els gira-sols. Però segurament si li preguntes a Van Gogh et dirà que no, que només estava
pintant gira-sols.
Deia Picasso que els que parlen d’art quan es reuneixen són els crítics, els pintors parlem d’aiguarràs.

Jo l’associo a una sensació de benestar. Davant d’una obra que m’emociona i em genera sensació de benestar. Aquí és quan reconec la bellesa.
Crec que és un punt de partida bàsic per crear.
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Un artista es bloquejaria si volgués explicar el món. Pots posar-te
a pintar aquestes carxofes, però de sobte per alguna raó misteriosa

Seguim parlant de la classificació dels grecs de la bellesa. Curiosament,
la bellesa o es veu o s’escolta, però, es pot olorar o es pot degustar? Després ho analitzes i dius “sí, puc entendre que un gust pugui ser bell o el
tacte d’alguna cosa pot ser bellíssim”, però realment és curiós.
Un gust nou pot ser per tant estimulant com una melodia, però és curiós
com seguim interpretant una categoria a la vegada indefinible però tant
important que ens marca d’una manera tan brutal, perquè en el fons
això de l’amplitud que comentàvem, té a veure amb això que es diu un
pressentiment del que és sagrat. El pots portar a la religió o no, però
que al final hi ha alguna cosa d’unitat, un pressentiment d’unitat o de
totalitat que fa que puguem viure.

És vida capturada. El miracle és que algú l’hagi pogut capturar i que
alhora capturada, allà, sota la forma que sigui, ho digui tot. Per això
aquesta amplitud. Per això aquesta sensació de pensar que si això és
possible de fer, jo també ho vull fer o jo ho he entès, simplement.

Entenc que una cosa és bonic i l’altra és la bellesa. Jo crec que hi ha una
diferència molt important. La bellesa està entre allò que és bonic i allò
sublim. Jo penso que la bellesa està en un punt intermig entre aquestes
dues categories.
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És bastant subjectiva la bellesa.
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escena, aquesta pel·lícula, aquesta composició és bella, és bonica...”. Jo
intento que ho sigui, aspiro a crear aquestes formes. He jugat amb les
formes i dóna la impressió que, composades d’aquesta manera tenen
un cert significat o convoquen a l’espectador a que creï sentits a partir
d’aquest significat, és a dir, a partir d’aquesta manipulació de les formes. I llavors nosaltres direm si és bell o no és bell, però jo no m’atreviria mai a dir això.
Ens atreviríem a dir “quina bellesa” d’una cosa normalment molt
efímera, una cosa que ningú ha volgut capturar. Però davant del Gernika o davant de El Naixement de la Primavera no diries “quina bellesa”,
és una mica d’idiota dir això. És redundant, és molt obvi.
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