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ARTE
Antoni Tàpies, biografia política
Trobada-col·loqui amb Carles Guerra
Fundació Tàpies (Barcelona, gener de 2019)
CARLES URGELLÉS
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Aquesta és una crònica de la visita que el Grup de Filosofia del Garraf va fer a
l'exposició "Antoni Tàpies, biografia política", comentada per Carles Guerra, director
de la Fundació Tàpies. El redactat va acompanyat d’una vídeogravació documental i de
fotografies fetes per Carme Lara.
Creu de paper de diari: l’entrada de l’exposició arrenca amb una creu feta en full
de paper de diari d’esqueles, i que serà un símbol constant en la seva ambivalència
entre creu-T-(martell sense falç). Estem a sols 10 anys de l’inici de la Guerra civil.
Tàpies (1923-2012) prové d’una família burgesa i culta, en què ja entre els
besavis hi havia tradició de llibreters i editors. També té passió pels llibres, conserva
l’ex-libris de Mallarmé que va fer Edouard Manet.
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Memòria personal: manuscrits de
les seves memòries que inicia el 1966, tot
i que no en surt a la llum una primera
edició fins al 1977. Encara cal vigilar, no
estem en un país de llibertat d’opinió
sense conseqüències. Aquí recull els
esdeveniments de la Caputxinada, la
constitució del Sindicat d’Estudiants.
El 1966, Antoni Tàpies inicià la
redacció de les memòries. Motivat per la
necessitat d’expressar un desig de
militància, es comprometia a repassar la
seva biografia i la seva carrera d’artista.
El 1977 enllestia aquest projecte i
publicava Memòria personal. Fragment
per a una autobiografia. Amb aquell text
aconseguí conciliar les dificultats pròpies
d’una vida sota el franquisme i la
necessitat urgent d’expressar una posició
política. Tal com va escriure aleshores,
“comprenia que, en el fons, aquella
condició com d’ocell solitari, d’independent rebel, que ens toca assumir de vegades
dolorosament als artistes, també pot estar a l’origen dels mateixos inconformismes i
esperances que precisament inspiren tantes idees que després es tornen militàncies”.
Es pot afirmar que pateix una doble censura:
- la política deguda a la situació de context, i
- la de l’Art Modern, que nega la possibilitat del contingut literari en l’obra, on ha
de prevaler l’estrictament visual que permeti una interpretació des de la
subjectivitat, en una equació de trobada en la percepció única i singular de
cada espectador.
Tàpies enllaça amb la fenomenologia i la dialèctica que s’enfoca en
l’estructuralisme: retorns a la subjectivitat, tal com apareix tractat al llibre La Barbàrie
de Michel Henry. Aquest protagonisme de la presentació de l’obra nua, per ella
mateixa, sense rastre de personalitat ni factura de l’artista només que com a simple fet
material, té la seva plasmació en el Minimalisme: l’obra és allò, ja sigui les caixes
d’acer en columna de Donald Judd o d'altres, on desapareix tot rastre d’individualitat.
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Mallarmé-Rancière veuen en el gest el signe
abstracte obert capaç de rebre moltes lectures. En un
règim en què no es pot expressar la lliure opinió, Tàpies
aprèn
a posar uns continguts que es mouen en
l’ambivalència “de pell”, però tothom reconeix quan
esdevé icònic. El repte i la dificultat de la proposta de
l’exposició rau precisament a fer aflorar aquest pensament
polític a través de les obres d’art que precisament és
present en la seva producció artística -quan encara no ho
són declaradament- amb aquesta intencionalitat, com pot
ser per exemple en el cas dels cartells.
Carles Guerra troba una filmació, no coneguda aquí,
de fets que marquen la biografia adolescent de Tàpies: la visió de la destrucció causada
de la Guerra civil, del ciment (dels murs) de la ciutat, les textures de la destrucció.
S’aposta més que per una concepció ‘tancada’ de la història, per la concepció d’un relat
no-tancat, en creixement, d’una concepció de la Història potencial. Aquí tenim un
enllaç al vídeo documental dels arxius francesos (08’) ‘La mutilation de Barcelone’
(1938), en què es mostren imatges filmades de la Barcelona després d’un dels
bombardejos de l’aviació italiana: https://www.cinearchives.org/Catalogue-dexploitation-494-56-0-0.html.
Barcelone après les terribles bombardements opérés par l'armée franquiste, le 18 mars
1938. De simples panoramiques horizontaux et verticaux, un commentaire sans
emphase accompagné par une musique funèbre, montrent l'ampleur des dégâts
matériels - écoles, monuments -, le courage de la population, ainsi que les pertes
réelles et symboliques subies par la France (destruction de l'école française,
rapatriement du corps du vice-consul M. Lecouteux, tué lors des bombardements). Un
plan décrit notamment le « tractage » d'une femme descendue par la fenêtre de son
immeuble en cours d'effondrement.
La Mutilation de Barcelone, conçue pour dénoncer «l'œuvre du fascisme
international», a aussi été réalisé dans le but de susciter l'aide active de la population
française. Les bombardements de Barcelone furent opérés par l'aviation italienne, sans
doute sur ordre personnel de Mussolini, un an jour pour jour après la défaite italienne
(face aux Républicains) de Guadalajara. Générique: «Les films populaires
présentent». [...] Lieux et monuments: Barcelone, École Française, Consulat Français,
Hôpital.

Un altre dels fets cabdals és la seva convalescència al sanatori de Puigdòlena per
una malaltia pulmonar tísica que el manté al llit durant dos anys (diuen que amb alts
estats febrils i al·lucinacions), període que aprofita per llegir molt i dibuixar:
abundància d’autoretrats i, en certa mesura, consolidació del mite de l’artista solitari
que supera l’adversitat, en la línia que presenta Thomas Mann a La muntanya màgica.
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Però ell fa de catalitzador socialitzador a casa seva: fa projeccions de pel·lícules i
tertúlies per on passen Brossa i Gimferrer, i manté una gran curiositat per l’entorn.
Anthony Denney, director de la revista Vogue, assessorat pel crític Michel Tapié,
ajuda a la projecció i reconeixement de Tàpies, qui assoleix l’èxit artístic en joventut,
amb adquisició d’obra seva i publicant textos seus a la revista. Carles Guerra ens
recorda l’anècdota comentada per la seva vídua, de quan va aparèixer amb aquella
pintura de gran format i no sabien on posar-la.

El que sí que es veu ja és l’aposta decidida per la matèria, i la manera com
treballa les teles: estan en pla, i hi espolsa arenes i pols de marbre sobre la superfície
prèviament envernisada per fixar-la al damunt; sobre aquesta base farà les incisions,
gratatges i intervencions al voltant del perímetre. Michel Tapié serà qui formula la idea
d’estètica informalista en el mur. Al respecte, afegeixo ressenya sobre una obra del
MACBA no present a l’exposició, però rellevant per la informació de la fitxa tècnica:
Pintura Ocre, realizada en 1959, es una obra matérica, donde el informalismo se expresa
a través del proceso técnico. Sobre el lienzo aparecen diversos materiales dispuestos en
un orden predeterminado, y las figuras y grietas, que surgen a medida que se secan los
componentes, no siguen las líneas de una figura o un objeto concretos. Lo importante es
que el espectador perciba la materia en un estado de movimiento y cambio constante. En
este caso, se trata de la existencia de un ser o un objeto en tránsito de formación o
deformación.
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A partir de 1952, el arte de Tàpies se orienta hacia la abstracción y el artista inicia un
trabajo de experimentación, utilizando nuevos materiales como la arena, el polvo de
mármol o las tierras de colores, y practica incisiones que recuerdan a los graffiti o
trabaja con superficies erosionadas. Hacia 1954, todas las influencias y afinidades
anteriores confluyen en las llamadas "pinturas matéricas". Las pinturas matéricas
devienen "muros" con multiplicidad de interpretaciones, donde lo importante no es la
calidad de la textura ni el color, sino la forma que adquieren la materia y los signos
impresos. Este interés de Tàpies por los elementos materiales de la pintura se integra
en una corriente generalizada en la posguerra. El descubrimiento de la bomba atómica
y los nuevos avances científicos han provocado un fuerte interés por la ciencia y la
materia. Además, Tàpies se interesa por la filosofía oriental y su énfasis en la realidad
material, en la identidad entre naturaleza y hombre. Una consecuencia del rechazo del
ideal en favor de lo material es la noción de "informe", que según la acepción de
Georges Bataille, pretende anular todas las categorías formales. La civilización, según
Bataille, surgió como oposición a la naturaleza, en cambio, el "informe" anula la
distinción entre naturaleza y cultura. El informalismo de las pinturas matéricas de
Tàpies va más allá del concepto meramente pictórico, incorporando toda clase de
materiales y objetos. Este uso de objetos sobre el soporte pictórico aumentará en los
años setenta. Ahora bien, Tàpies utiliza los objetos de una forma caligráfica, los
reduce al plano pictórico y ofrece al espectador una experiencia visual, frontal y
estática. Esto distancia a Tàpies de las prácticas del arte povera o postminimalista.

Tàpies és convidat a participar a la III Documenta de Kassel, de 1964. L’origen
d’aquesta fira quinquennal no és exempt d’intencionalitat, en tractar-se d’una ciutat
propera a la frontera amb l’Alemanya de l’Est, per fer-hi concórrer i mostrar el més nou
de “l’art polític de la llibertat”. Aquest fet coincideix també amb la construcció d’un
nou edifici amb l’estudi al carrer Saragossa de l’arquitecte Josep A. Coderch (vegeu
enllaç: https://www.raco.cat/index.php/CuadernosArquitectura/article/viewFile/109930
/163175), on pot desenvolupar pintures de més gran format. L’encàrrec de fer una
pintura com a compendi del seu art, amb total llibertat quant a format –ja hi adaptarien
les parets–, la cristal·litza en 8 propostes, 3 de grans i 5 de petites: les 3 de gran format
independents entre si, i que han anat a parar al Lousiana Museum de Humlebaek
(Dinamarca), l’Artium (Vitòria), i la Fundació Beyeler (Basilea), però que mai havien
tornat a estar exposades juntes des de 1964. Hi seguim veient aquestes matèries i rastres
d’intervencions en la perifèria en la seva potència, tot i que no van ser pensades amb la
voluntat de fer un tríptic. En una de les grans teles es veuen algunes lletres esgrafiades
però que després s’han esborrat, tot i que encara hi ha qui aprecia que podien haver
format la paraula “Catalunya”.
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Recordem que al 1964 és la ‘commemoració’ de “25 años de paz” de Fraga
Iribarne, que vol dissimular que aquesta autarquia d’autosuficiència a causa de
l’aïllament d’Europa condueix Espanya a la crisi. A més, hi ha hagut els casos de les
recents execucions de Grimau, afusellat al 1963, i de Granado i Delgado, al 1964.
Habitualment, quan el conviden a participar a l’estranger, no s’ho pensa dues vegades:
l’obra Crit-vençuts no va passar els controls de censura, i li va canviar el títol per
Matèria gris i violeta: va ser un mestre de l’ambigüitat per aquesta doble censura, la de
la política i la de la modernitat, sense deixar de perseguir el que volia.

Més informació:
•

“Murieron
al
garrote
vil”,
Pilar
Rahola,
El
País,
2002.
https://elpais.com/diario/2002/11/02/catalunya/1036202843_850215.html

•

La viuda de Grimau reclamará al Estado por su ejecución”, Bonifacio de la
Cuadra,
El
País,
1990.
https://elpais.com/diario/1990/07/15/espana/647992814_850215.html

•

Blog: Justicia y libertad. Tema: Julián Grimau García. Juan J. Del Águila, té
diverses entrades, la darrera de 2018: https://justiciaydictadura.com/tema/juliangrimau-garcia/
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El crit (Groc i violeta)
La
connexió
amb
l’exterior li ve
d’amistats
en
contacte amb els
moviments
d’avantguarda
d’abans de la
Guerra
civil:
quan coneix V.
Foix; l’amistat
amb Brossa, i
altres membres
d’ADLAN;
d’haver
estat
becat a París i
altres
viatges;
del reconeixement en guanyar el premi del Carneige Institut, que li fa una exposició a
Pittsburg. Manté contactes amb Marcel Duchamp, qui des de 1955 passa algunes
estades a Cadaqués als estius. S’interessa per l’informalisme de Fautrier -però no per
Jean Dubuffet. Fa exposicions a Chicago; viatja a Nova York, on exposa a la Martha
Jackson Gallery.
Hans Namuth, fotògraf de pintors com Pollock, Rothko i De Kooning, retrata
Tàpies a Campins, però en aquest cas no treballant sinó en els terrenys, junt amb els
masovers de Campins, tal volta fruit de la seva participació en reportatges de la Guerra
civil, on li queda pregnància de la idea del pagès i la vinculació i radicalitat de la
revolta a la terra.
La ligne rouge (Negre amb línia vermella), 1963: el quadre presenta una
matèria que suggereix una cadira, amb una línia vermella com una ratlla
semblant a les que apareixien en moltes de les dependències de les comissaries
de l'època. Totes aquestes interpretacions són possibless, cap no és concloent.
Anant a Blau cel, les ulleres recorden una referència simbòlica del fet que
nosaltres, espectadors, mirem el quadre, però el quadre (l’objecte) també ens mira, en
produir-se el fet de trobar-nos davant l’esdeveniment, tot contemplant-lo. Si ens hi
fixem, inicialment detectem les 4 ditades, però és com si l'artista, en una pensada
posterior, hagués decidit de convertir la matèria en les 4 barres. Quan aquesta obra fou
exposada a París, el crític d’art de Le Monde, que sabia que Tàpies havia estat a la presó
durant 2 dies, després de la Caputxinada, interpreta que són les 4 barres, però també
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representen els barrots de la presó on Tàpies
acaba d’estar, coneixedors a l’estranger de
la situació que es viu a la península.
Al 1966 va creixent el sentiment
d’oposició i enfrontament al règim, i un dels
moviments que progressa internacionalment
és el del pacifisme i la no-violència impulsat
per Gandhi: el logotip que encara fa servir
avui el partit hinduista és precisamente les
ulleres. Quan arresten Tàpies per la
Caputxinada i li demanen per la seva
afiliació política, ell es declara ‘pacifista, no
violento, en sintonía con las ideas de
Gandhi, que por cierto son ideas
franciscanas’, per mirar d'eludir cap
compromís. El pacifisme era un discurs
elaborat i de coneixement i domini en el
pensament de l’època. Quan va comentar a
Pere Portabella si aquesta referència a la no
violència es podia vincular a les ulleres de
Gandhi es va quedar parat, ja que sempre
s'havia interpretat dins els paràmetres de la
relació entre l'espectador i l'obra. Llavors
se’n va adonar d’aquesta possibilitat.
La pintura 7 de novembre fa referència
al 7 de novembre de 1971, en què es constitueix l’Assemblea de Catalunya a l’església
de Sant Agustí, però enlloc ho diu explícitament: podria tractar-se d'un aniversari
familiar. Així, el director del Museu de Belles Arts cubà va quedar sorprès perquè
aquesta va ser la data en què va triomfar la Revolució. Tàpies la donà al Parlament de
Catalunya l'any 2005.
Antoni Tàpies farà demà donació al Parlament de Catalunya del seu quadre 7 de
novembre, una peça d’alt valor històric i simbòlic que rememora la constitució de
l’Assemblea de Catalunya el 7 de novembre de 1971. L’acte de lliurament es farà demà
en el Parlament i comptarà amb la presència de l'artista. Tàpies va pintar el 7 de
novembre coincidint amb la reunió clandestina d'unes 300 persones a l’església de Sant
Agustí Vell de Barcelona per constituir l'Assemblea de Catalunya. Es tracta d’una tela
pintada amb una tècnica mixta amb unes dimensions de 234 x 150 centímetres.
Amb aquest quadre, Tàpies va voler retre homenatge als qui es van reunir en aquella
església i manifestar el seu compromís amb els objectius i estratègies plantejades per
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l'Assemblea. L'obra es va editar en litografia i els beneficis de la seva venda van servir, al
seu moment, per sufragar les multes imposades pel règim franquista.
A més, el 1976 es va fer un cartell reproduint el quadre per commemorar el cinquè
aniversari de la fundació de l'Assemblea.

A la memòria de Salvador Puig Antich està també vinculada a un esdeveniment
polític. Militant opositor, detingut i executat al garrot vil el 2 de març de 1974, es
generà un fort moviment en el qual també participà Tàpies escrivint a bisbes, al Govern
Civil, i fins i tot a André Malraux, aleshores primer ministre francès de la República,
que donà una resposta tèbia i posterior a l’execució, feta sorpresivament, sense avís
previ. Tàpies estava treballant en aquest quadre llavors i en assabentar-se del fet,
inscriví a la part superior: “A la memòria de S. P. A”. Això no el converteix en una
il·lustració de l’execució; d'una banda hi ha el quadre, de l'altra un esdeveniment i per
últim estem nosaltres espectadors, que fem la connexió induïts per la inscripció de les
inicials. Fem aquesta relació per donar-hi un sentit. Com diria Wittgenstein, es tractaria
d’una relació contingent, una relació ostensiva entre l’esdeveniment, l’objecte i el
subjecte, relació que queda enfortida per les ‘ganes’ que aquesta relació sigui real.
Això ocorre sovint en Tàpies, que veu que aquesta relació ostensiva és la més eficient
per produir significat.

En el cas dels dos quadres blancs de 1970 i de 1974 que Tàpies mai va exposar
junts i en què el frotagge ha desvetllat l’estructura del bastidor posterior (en una cas hi
ha unes manilles), tots dos són coincidents en format i podrien al·ludir de nou a la
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presó. Aquí estem davant la
possibilitat de sentit i nova
significació en presentar-les
juntes a través d'aquesta
relació ostensiva, no tant pel
sentit de l’obra individual.
L’any 1974 Joan Miró
fa una gran exposició al
Grand Palais –com l’actual-, i
molts intel·lectuals vinguts de
Catalunya fan un sopar al
Moulin de la Galette. Tàpies
prepara aquesta tela on hi ha
escrit Miró, per ser l’homenatjat, Catalunya, Llibertat, i algunes altres paraules: hi van
participar Joan Fuster, Carles Santos, F. Català-Roca, altres historiadors francesos i
artistes joves. Artigues, fill del ceramista, és qui va escriure Puig Antich en una de les
cantonades, fent-lo ‘present’ en aquesta mena d’assemblea informal antifranquista.
Aquesta mena de llençol-estovalles amb les 4 barres forma part del llenguatge i
entronca amb una altra obra que ara es troba a la Universitat de Navarra, L’esperit
català, plena d’inscripcions. Sembla una obra menor... però quan estàs al davant sembla
un Rothko, i demostra que era gran lector i coneixedor de filosofia: hi apareixen escrits
termes com “dret als usatges”, “democràcia”, “cultura”, “llibertat” i, en un racó, ja l’any
1971, apareix la inscripció “dret al tiranicidi”! D’on ve aquest concepte en aquell
moment?
El quadre es fa l’any 71. Al 1973 s’exposa a París i el compra la família Huarte &
Cia, família conservadora de constructors i afecta al règim, que participa en la
construcció del Valle de los Caídos, que a la vegada va donar suport a l’Oteiza. A finals
de 1972 el fill gran, Felip, és segrestat per ETA; a finals del 1973, Juan Mari Bandrés
paga un rescat de 50 milions. Recordem que al 1973 hi ha també l’atemptat contra
Carrero Blanco, a qui la càrrega d’explosius ha fet volar pels aires... Els explosius de
l’atemptat van suposar una despesa aproximada equivalent a uns 50 milions, i la família
Huarte havia adquirit el quadre per 50 milions: l’atemptat va costar pràcticament el que
van pagar per la compra del Tàpies.
Afirmàvem que Tàpies era lector, i tant que sí! Llegia molt, coneixia textos de
filòsofs del moment, era bibliòfil: ja coneixia el llibre De rege et regis institutione, de
Juan de Mariana, un jesuïta de 1559, qui en el text exposa com han de governar els reis
i que si el sobirà dona mala vida als súbdits, trenca el contracte amb el poder i el poble
el pot eliminar. Això llegit en clau revolucionària a França en el seu context van
interpretar-ho com la justificació de la decapitació d’Enric III, esdevinguda 10 anys
abans. També a les revolucions de 1789 i de 1839 fa que popularment el nom del
112

Cartografías, núm. 3, "Antoni Tàpies, biografia política", p. 102-121

personatge amb què s’identifica la República –la dona abanderada de pit descobert i
fusell– sigui coneguda com a Marianne. ETA finança el ‘tiranicidi’ de Carrero Blanco amb
els fons de l’extorsió a la família Huarte, que el mateix any ha comprat l’obra de Tàpies que
reivindica el dret al tiranicidi.

En altres obres tenim un drap vermell, una taca vermella i “x 4”, al·ludint a la
construcció de la senyera. Veiem una cadira ‘desmembrada’ de Portabella, i apareix un
martell, objecte que la destrossa, agafada com una presència de realitat representada
amb la fidelitat d’un fotograma, tot i l’aversió manifesta de Tàpies vers els artistes que
empren la fotografia, no a la fotografia. Cadira data de 1971, tot i la inscripció de 1966,
que per a ell, amb els fets de la Caputxinada, és el moment de revelació que li cal fer
política a través del seu art.
Pila de plats com a evocació de la Caputxinada de 1966, quan experimenta la joia
de la militància col·lectiva, front a l’activitat personal, individual, tancada. Evoca el
repartiment dels menjars, però a la vegada, com a objecte, té completa autonomia. Com
deia Alfonso Comín, “quan l’Art és instrumentalitzat per la política, deixa de ser Art”.
Composició amb números és una obra abstracta; però quan el periodista Xavier
Montanyà, que va investigar la fuita de presos de Segòvia, la veu, explica que els presos
eren 29. Només un està foradat en vermell. En la realitat, els fugits no van arribar a
contactar amb el passador i, atrapats per la boira en el bosc, no sabien si eren a Espanya
o a França. La policia, quan arriba al lloc, dispara tot de ràfegues, i tots els presos es
llencen a terra menys l’Oriol, que cau ferit de mort. L’obra no identifica l’esdeveniment
en si, però hi apareixen 29 números i un tacat de vermell, sobre un fons ocre on es veu
una forma de trapezi-fèretre i una mena de túmul o turó. L’Oriol va ser enterrat al lloc
dels fets, i va quedar la forma de turó-túmul a la tomba. Crea un vincle d’interpretació
per una relació extensiva a partir d’una obra abstracta que participa de l’estètica de
l’Informalisme.
Així, hi ha l’obra, en aparença abstracta, però quan hi trobem un esdeveniment
que la relaciona i li dona significació ja no se'n desvincula, i aquesta és la potència de
Tàpies; no opta per exposar els cartells, on la presa de posició i el pacte amb el sentit
polític és previ a la realització, per protestar o reivindicar missatges ja acordats. La
dificultat rau a veure la implicació política en aquestes obres abstractes i, per tant,
encara disfuncionals fins que no trobem l’esdeveniment que les vinculen a la realitat.
Llavors adquireixen un determinat significat. Una anècdota explicativa va ser la visita
de la mare de l’Oriol a aquesta obra: possiblement li hauria passat desapercebuda, però
en saber que una possible interpretació era justament aquesta, va dir a la gent que
l’acompanyava: “Aquesta obra parla del meu fill”.
1971: Judici de Burgos. Al fill Toni Tàpies nen, que tenia a Campins una escopeta
d’aire comprimit, un dia li ‘desapareix’ la diana de balins; apareix al cap d’un temps,
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incorporada a una obra de Tàpies, que altre cop participa activament, amb altres artistes
i intel·lectuals de l’època, en la protesta a Montserrat contra el Judici.
La sala admet una lectura dels fets d’aquell moment, una lectura en un moment de
la història; però és evident que també es relacionen i tenen significació en el moment
present del procés. Els quadres d’història se cenyeixen a esdeveniments concrets i
puntuals; en el cas de Tàpies, ho són, però admeten també interpretacions de futurs
esdeveniments en què poden ser re-llegits: parlen del que passava a l’època, i parlen del
present. Incorpora la Vida. Així, cada vegada que els mira un espectador produeix un
nou esdeveniment. Tot des de l’hermenèutica de l’Art Modern, i no del significat de
l’esdeveniment (llevat que trobem el sentit per aquestes relacions extensives) Per això
no es recolza en el text, la fotografia ni el document que acompanya l’obra: això
demana un altre espai, pertany a una altra esfera; aquesta obra demana una certa
autonomia i per això s’ha optat per aquest criteri de no acompanyar-la amb documents.
Pis superior: presenta l’obra dels inicis dels anys 50, inspirada en Max Ernst. La
sèrie Històra Natural no versa sobre els elements naturals sinó que és una història de la
societat, allunyada del relat estètic de París, per fer un art polític influït per les lectures
marxistes, allunyada del realisme socialista massa dogmàtic i de l’abstracció lírica,
massa formalista. Apareix crítica als signes del feixisme, de l’església, del poder, de la
violència vers la dona...
1978: Tàpies i Brossa treuen com a material polític l’obra U no és ningú, en què
l'un hi participa amb els textos i l’altre, amb les il·lustracions d’obres dels anys 50-51:
- U no és ningú. L'antiautoritarisme, l'anticlericalisme, l'antimilitarisme
Brossa va mantenir sempre una profunda
convicció republicana i catalanista, i un
esperit llibertari incombustible. Durant la
dictadura de Franco no va dubtar a donar
suport en tot moment a la lluita
antifranquista subversiva. Simpatitzà,
aleshores, amb el PSUC, el partit dels
comunistes catalans, que arribà a editar
clandestinament, el 1971, un dels seus
llibres més crítics amb el règim dictatorial: des d'un got d'aigua fins al petroli, escrit
el 1950. Juntament amb Antoni Tàpies, publicà, el 1979, el llibre de U no és ningú,
que recull proses també del 1950. Són innombrables les obres literàries visuals i
objectuals en què apareix clarament la ideologia antiautoritària, anticlerical i
antimilitar del poeta.
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L’any 51, Tàpies està llegint l’obra de Miguel Hernández, Alberti, Lorca. Tota la
poesia censurada després de la Guerra Civil, que a París es pot llegir. També vora el 56
és quan comença a experimentar i adopta la presència de la matèria amb forma a la seva
obra, amb les quals assoleix l’èxit a la Galeria Maeght de París.
En aquella època es viu atrapat políticament, es governa la vida. Brossa i Tàpies
incorporen i barregen dins les obres la vida d’un individu resumida en documents
'vitals' (DNI, partida de naixement, certificat del servei militar, certificats d’escola...).
En una altra sala predominen les
obres d’un realisme màgic, amb símbols on
reconeixem un torero, un brau amb banyes
diferents, o l'obra de 1949 Parafaragamus,
que pertany a la col·lecció i de la qual
Tàpies no vol desfer-se’n, similar a altres
imatges del llibre exposat de Laurencic,
Por qué hice las checas de Barcelona,
escrit posteriorment al seu consell de
guerra. A Tàpies el va impressionar que per
al disseny de les txeques com a element de
desestabilització i de tortura s’usés
l’estètica d’obres modernes i d’avantguarda
(en va poder visitar una al carrer Balmes).
Les fetes per aquest personatge eren
situades al carrer Vallmajor i al carrer Saragossa, on va establir la seva residència i
estudi el pintor. Amb l’Art Modern es pretén desestabilitzar la percepció, fet d’altra
banda recorrent en les tortures, com escriu Naomi Klein el 2007 a La doctrina del
shock: "Música a alt volum, sobreexposició sensorial".
L’estètica és bastant paral·lela amb l’obra de Tàpies, que pren de les
avantguardes; però tornant a Parafagamus, és també el títol d’una pel·lícula de G.
Meliès, que es pot trobar per Internet: la història d’un bruixot a qui se li apareix un
dimoni que li fa passar una mala estona sotmetent-lo a tota mena de formes i aparicions.
Talment com l’aiguabarreig de les avantguardes, lluny de la imatge que sovint creiem
fruit de la decisió voluntària de tria al moviment al qual adscriure’s.
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Per l’aproximació real al panorama de els avantguardes internacionals a Catalunya
es publica un número de la revista d’Ací i d’Allà pel Nadal de 1932, que arriba a les
mans de Tàpies. Dirigida per J. V. Foix, Miró hi contribueix amb una impressió en
Pochoir, que guarda un alt grau de parentiu amb una altra obra de Tàpies titulada Els
solcs, vinculada amb la terra i que acaba sent la senyera com a signe re-construïble, mai
com és, però que ja té el component de politització, malgrat mancar-li la manera de ferho explícit. Ja fa ús dels mateixos colors que Miró, a qui té com a referent.

Forma negra sobre quadrat gris.
1960
P. Mixt sobre tela. 162 x 162 cm
Fa llibres de col·laboració i
assaigs amb Pere Gimferrer. Tot i fer
de la cadira un element de
recurrència com a imatge i signe
icònic, on comença tot és amb les
matèries i els assemblatges. L'any
1955 fa una pintura matèrica per a la
II Biennal de Venècia, ja és un artista
reconegut aquí. Porta i violí data de
1956, feta per a l’establiment de luxe
Gal·les de Passeig de Gràcia, que
encarrega els aparadors a diversos
artistes (Tàpies, Cuixart, Brossa, Leopoldo Pomés...).
Un cop passat el període, l’obra es
desmunta i no torna a ser vista fins al 1973,
per testimoni de la fotògrafa Lee Miller,
companya de Roland Penrose, que el retrata
tornant-la a recomposar en els cavallets. La
pregunta és: per què la va deixar en l’oblit,
què va fer que no la considerés una obra
seva? Queda fora del que es pot esperar d’ell
com a pintor de matèries; i fins i tot queda
fora del que ell pot assumir del fa. Però com
que a partir dels 70 ja comença a
experimentar amb objectes, la recupera.
Ens trobem davant una altra obra de la
col·lecció; alguns la veuen vinculada a
plantejaments existencialistes: forat com de
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pany de clau de porta, o una ratera, o fins i tot la silueta d’un cap que s’enfronta a la
mirada del mur. En aquesta època, Tàpies és molt fotografiat per Leopoldo Pomés amb
murs de fons amb senyals de restes de metralla de la Guerra Civil, o contra persianes
metàl·liques. Altre cop, no és tant el que la pintura mostra, sinó la relació que estableix
entre els espectadors amb cada objecte.
Tàpies durant la Guerra Civil va passar dels 13 als 16 anys a Barcelona dins una
família benestant. Acabada la Guerra, el 4 de maig, es publica una imatge a tota portada
de La Vanguardia on apareix un noi amb un casc nazi que ensenya una imatge de la
victòria: aquest noi és Tàpies. No ho ha amagat mai, ho comenta a Memòria personal,
que en l’adolescència, els reporters van venir i li van proposar de fer això, i així ho va
fer. Això corrobora la posició de la seva biografia política: en el seu moment va
satisfer els pares de veure’l fotografiat al diari. El feixisme mira d’incloure’s en la seva
vida quotidiana. L'evolució de Tàpies és la d'algú que ha de ‘construir’ la significació i
implicació del feixisme. Ho fa afortunadament amb força brevetat, tot i que l'artista ha
estat instrumentalitzat pel Govern espanyol, on circula el mite que les seves obres
arriben a la Biennal de Venècia amb l’etiqueta de “material de propaganda”, per bé que
això no està provat.
Les primeres obres de Tàpies daten de quan està malalt al sanatori: es fa
autoretrats mirant-se al mirall, pels volts del 35, en gran quantitat. Inicialment Tàpies
estudia Dret. És un autodidacte que comença tard.
Saló de Tardor de l’any 1948 i III Biennal HispanoAmericana de 1955 són dos
moments de reconeixement aquí, però triomfa a Nova York al 1953. El 58 és la seva
apoteosi. L'any 1962 i 64 li fan retrospectives i ja és valorat internacionalment.
El silenci entre el 35 i 43 es deu a la vivència de la Guerra en plena adolescència.
A més, pateix una malaltia pulmonar severa, que el fa ingressar en un sanatori. Talment
sembla el personatge de la novel·la de Thomas Mann La muntanya màgica: moment
traumàtic de construcció de la identitat que supera i que el posa en la pista de l’artista
modern que esdevindrà. Pel volts d'aquells anys, l’artista Joseph Beuys, combatent
d’aviació alemany, va ser abatut a les muntanyes i uns nòmades el recuperen i retornen
a la vida embolcallant-lo entre feltres i greix animal per protegir-lo de les baixes
temperatures. Aquesta experiència traumàtica la integra Tàpies en la seva pràctica
artística a través dels materials, el greix i el feltre.
Tonem als paràmetres interpretatius: el quadre és el quadre; que jo hi interpreti
una cosa no vol dir que dins del quadre estigui aquesta cosa. Això sembla quedar
recollit en una entrevista amb Montserrat Roig, on apareix també una certa visió
‘mística’ que Carles Guerra, però, situa fora de tota intencionalitat. Amb tot, sí que
reconeix que hi ha hagut a l'obra de Tàpies grans influències orientals i del budisme
zen. En opinió de Joan Brossa, “el budisme era per a Tàpies el mateix que la missa de
dotze per als catòlics”.
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És relacionat amb Joan Perucho, encara que no de manera dilatada, arran del
Bestiari; també amb Poe i el Simbolisme, arran la vinculació amb Mallarmé i la
inclusió del nom de molts dels poetes i escriptors en el llençol, hipòtesi que no acabem
de contrastar.
La biblioteca té una funció central i viva a la Fundació, on es guarden idees,
imatges, lectures i escriptura, contradint el mite que l’expressió artística és mera
visualitat. Aquesta biblioteca ha anat creixent amb fons des que es va donar a la
Fundació. Al domicili familiar es conserven els exemplars més preuats.
Tàpies protegeix la pintura de la instrumentalització; en canvi, en els cartells
expressa solidaritat, i evita fer un pamflet d’un quadre, cosa que avui veuríem
merament com a document de l’època, molt compromès. En haver protegit la pintura,
encara avui ‘funciona’. En canvi, tothom té el cartell de regal de Tàpies amb una
inscripció ben explícita. El cartell expressa la solidaritat i és pel carrer, per l’espai
públic. Ell protegeix l’Art, però no de la política: l’ha de protegir d’un consum
immediat. La dificultat i el repte rauen precisament a cercar el significat polític en
aquestes obres on no és tan explícit com en els cartells.
Malgrat tot, en una carta enviada a Alfonso Comín –pare del conseller avui exiliat
(o fugit, segons es miri) a Brussel·les, Toni Comín–, Tàpies escrivia que “quan l’art es
posa al servei de la política deixa de ser art”. La paradoxa de l’exposició és que,
temàticament, alguns dels quadres no queden gaire lluny del moment actual. Les
condicions polítiques de la Catalunya dels nostres dies fan que moltes d’aquelles
pintures provoquin un sentiment de repetició de la història. Segons Guerra, “és una
pintura feta del passat per al futur”.
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Actualment s’està preparant un llibre amb documentació que vol incloure les
cartes d'intercessió per la vida de Puig Antich i les multes pagades per la seva
participació en la Caputxinada, equivalents a unes 200.000 pessetes de l’època.
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