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PRESENTACIÓ 
 

En Portada celebrem els 91 anys del crític i filòsof Arnau Puig. De 

Yuval Noah Harari presentem el nou llibre Homo Deus un viatge 

pel present i el futur de la Humanitat. Demà un film sobre els 

riscos del nostre present i un futur quasi apocalíptic i les 
alternatives que ja es realitzen. Corredor de fondo, les Memòries que 
ens inviten a viatjar des de 1929 de la mà d‟en José Corredor-Matheos 
poeta crític i escriptor. Una acció reflexiva d‟en Jordi Traperho dins 
l‟exposició Ramon Llull. La màquina de pensar al CCBB de Barcelona el 
2016. En Medicina y Psicoanálisis  Javier Peterio realitza una interessant i 
clara reflexió plena de continguts i matisos. Meditación un text filosòfic des 
de la perspectiva de Zul Shanar. Aina Mercader entrevista a Arnau Puig, en 
l‟article més ràpid que el temps publicat a Bonart. Recordem els trenta anys 
de la mort d‟en J.V Foix amb fragments d„articles seus dels anys 1932-34. 
L‟artista polifacètica Uma Ysamat es recordada en la seva darrera pel·lícula 
Catastoples-L‟Hivern. En altra acció celebrem els 50 anys d‟una pràctica 
artística d‟en Jordi Traperho. I en contraportada una fotografia de Parigi.   
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HOMO DEUS 

Una breu història del demà 
 

YUVAL NOAH HARARI 

 

En el seu darrer llibre titulat Homo Deus es desenvolupen idees 

sobre un món no tan llunyà en el qual ens veurem enfrontats a 

una nova sèrie de reptes. En el llibre l’autor explora els projectes, 

els somnis i els malsons que aniran modelant el segle XXI –des de 

superar la mort fins a la creació de la intel·ligència artificial-. 

 
L‟única gran constant de la historia és que tot 
canvia. La humanitat és avui més segura, més 
sana i més rica que mai. Durant el segle XX, 
hem assolit l‟impossible: la fam, la pesta i la 
guerra ja no són tragèdies inevitables. Hem 
aconseguit canviar al planeta sencer i ara ja no 
esperem que cap ésser superior dirigeixi els 
nostres destins. Aviar conquerirem la 
immortalitat. El que ens va fer sàpiens ens farà 
déus. 
 
Però, i ara, què hem de fer, què ens oferirà el 
futur? Quan el teu mòbil et conegui millor que tu 
mateix, continuaràs triant al teva feina, la teva 
parella o el teu president? Quan la intel·ligència 
artificial ens expulsi del mercat del treball, els 
milers de milions de persones sense feina 
trobaran sentit en les drogues i els jocs 
d‟ordinador? Quan els cossos i els cervells 
siguin productes de disseny, la selecció natural 
deixarà pas al disseny intel·ligent? Aquest és el 
nou estadi de l‟evolució. Això és l’Homo deus. 
 

Yuval Noah Harari és doctor en Història per la Universitat d‟Oxford i professor al 
Departament d‟Història de la Universitat Hebrea de Jerusalem, especialitzat en 
Història del Món. La seva recerca se centra en les qüestions generals, com ara la 
relació entre la història i la biologia, si hi ha justícia en la història o si el progrés 
comporta felicitat. Els seus cursos i conferències en línia han atret centenars de milers 
de visites. El 2012 va ser guardonat amb el premi Polonsky de creativitat i originalitat 
en les disciplines humanístiques.  
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DEMÀ. UN NOU MÓM EN MARXA 

Pel·lícula documental 

Després de la publicació d’un estudi que anunciava la 

possible desaparició de part de la humanitat en 2100, Gyril 

Dion i Mélanie Laurent i un equip de quatre persones visiten 

deu països per investigar les causes de la catàstrofe i, 

sobretot, la forma d’evitar-la. Durant el seu viatge, es troben 

amb pioners que reinventen l’agricultura, l’energia, l’economia, 

la democràcia i l’educació. Acabat el seu treball, comencen al 

albirar la possibilitat que sorgeixi un nou món: el món del 

demà. Premi Cesar 2015 ( Millor Documental). 

 

 
Trobareu alguns dels personatges i interventors coneguts al llarg del viatge de l'equip 
de DEMÀ en 10 països: el moviment d'agricultura urbana de Détroit, els moviment 
dels Increïbles comestibles a Todmorden (GB), els habitants i elegits de Copenhague, 
Eric Scotto, PDG de Akuo Energie, Jagudesðni Jóhannesson, director general de 
l'autoritat nacional de l'energia islandaise, l'equip del Bristol Pound, Hervé Dubois, 
portaveu de la Banca WIR a Bâle, Michael Shuman, economista, els membres de la 
xarxa BALLE (Business Alliance for Local Living Economies), els participants à la 
revolució de les cassoles a Islàndia… 
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“Mañana” nace de esta pregunta: ¿Qué pasaría si mostrar soluciones o contar 
historias que hacen el bien fuera la mejor manera de resolver los problemas 

ecológicos, económicos y sociales? 
 

Un documental totalmente en línea con la Transición y el cambio de paradigma. Una 
brillante manera de mostrarnos claras direcciones y ejemplos enriquecedores hacia 
otros modelos, resilientes, coherentes, dónde lo humano y la tierra van siempre de la 
mano y dónde impera la creatividad y el bien común. 
Nada mejor que escuchar a los directores para entender de qué va “Mañana”: 
– No es un documental verde, es una mirada sobre la sociedad tal y como podría ser 
mañana… Estamos exactamente en la era en la que las personas ya no se hablan, ya 
no se ven, todo el mundo se juzga, casi ya no hay empatía. Y, de repente, la película 
muestra a personas que actúan juntas, hablan alrededor de una frambuesa o de un 
improbable billete de 21 libras. Estas iniciativas crean pequeñas comunidades a años 
luz del ecologista alternativo en su cueva. Es importante tener personajes que se 
parezcan a nosotros, con los que cada uno pueda identificarse. 
– Queremos que los espectadores deseen vivir en ese mundo, ser como estos nuevos 
héroes que no son ni millonarios, ni estrellas, sino valientes, hermosos, humanos…. 
Personas corrientes que crean huertos, abren institutos… ¡Después de haber visto a 
Charles y Perrine en su granja exuberante de permacultura, hasta nuestro productor – 
que no tiene precisamente alma de hombre de campo – le han entrado ganas de 
cultivar verduras! 
Personas como Rob Hopkins (Transition Network), Pierre Rabhi, Vandana Shiva, 
Malik Yakini y muchos más hablan del importante momento que estamos viviendo y 
de cómo podemos contribuir a que éste mejore. Ecología, economía, educación, 
alimentación, consumo. 
Demain “Mañana” es una ventana abierta al mundo y a opciones existentes y en la 
Red de Transición esta manera de mostrar el cambio es igualmente necesaria para 
concienciar a más gente y mostrar el lado positivo de este momento. 
 

www.reddetransición.org 
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CORREDOR DE FONDO 
Memorias 

 

JOSÉ CORREDOR-MATHEOS 
 

Presentamos las Memorias de este conocido crítico de arte, 

poeta, que ha sido un puente y conocedor de multitud de 

personajes y personalidades de ámbitos artísticos, literarios y 

políticos, en una densa trayectoria vital y que nos ofrece ahora un 

amplio panorama de nuestra historia en ámbitos culturales -

Barcelona y Madrid especialmente- y que abarca también una 

mirada mucho más amplia y rica desde 1929 hasta la actualidad. 
 

Poeta, crítico de arte, estudioso de 

mundos tan dispares como el budismo 

zen o la historia del juguete, José 

Corredor-Matheos ha ejercido a lo largo 

de su vida una discreta pero constante 

labor de engarce entre geografías, figuras 

y ámbitos literarios y artísticos muy 

diversos, desde la pintura al diseño, desde 

la arquitectura a la cerámica, o desde la 

poesía a las numerosas exposiciones de 

las que ha sido comisario.  
En estas memorias, Corredor-Matheos 

dibuja una extraordinaria imagen de la 

sombría Barcelona de posguerra, poblada 

de personajes favorecidos o maltratados 

por el régimen, a los que el autor pone 

ante nuestra mirada con singular viveza. A 

partir de los años sesenta, el autor recrea 

una cultura viva, mestiza y nada 

compartimentada, en la que aparecen 

creadores de la talla de Rafael Alberti, 

Antonio Buero Vallejo, Camilo José Cela, 

Salvador Espriu, Carles Riba, J.V. Foix, 

Antonio Saura, Eduardo Chillida, Antonio 

López, Salvador Dalí, Joan Miró o Antoni Tàpies. 
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QUÈ SOM, CAP A ON ANEM, D’ON VENIM? 

Accions 
 

En l’espai físic i mental de l’Exposició Ramon Llull. La Màquina de 

Pensar al CCCB de Barcelona, el passat 23 d’octubre del 2016 vaig 

desenvolupar un seguit d’accions en relació amb algunes de les 

obres exposades. 
 

La tesi central d‟aquesta exposició parteix de com artistes de diferents èpoques, i 
especialment contemporanis, s‟inspiren en alguns dels pressupostos i idees del gran 
humanista Ramon Llull, i incideixen en la universalitat i actualitat de la seva filosofia: 
tolerància, multiculturalitat, diàleg de civilitzacions, esperit creatiu i científic, misticisme 
i espiritualitat que inclou l‟humanisme universal; això em va donar peu a les meves 
preguntes: què som en l‟actualitat?, quin és el nostre origen?, i envers quin futur ens 
dirigim?, futur que estem construïm i condicionant ara mateix. 
 Interrogants aquests què per ser intemporals i intrínsecs a la naturalesa reflexiva 
de la consciència humana segueixen essent actuals, tot i que ja han estat emprats en 
altres accions d‟èpoques anteriors de la meva trajectòria creativa. 
 

Jordi Traperho 
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Obra de Ralph Baecker. Espai de càlcul. 2007. 

 

 
Obra de Jeom Gmoon Choi. Connections 2015. 
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MEDICINA Y PSICOANÁLISIS 

Tener un sueño, asumir el deseo 

 

Es frecuente que cuando uno es niño, adolescente o muy joven, oiga la pregunta, esa 

que se considera crucial. ¿Qué quieres ser?  
 

Una cuestión mal formulada porque, en general, se refiere al quién más que al qué. 
Se trata de responder quién quiere ser uno por un rol profesional a ocupar. Se dirá 
que ser médico, ingeniero, empresario, sacerdote o carpintero. Casado o soltero. O 
que aun no se sabe. Pero ni quien pregunta ni quien responde dudan de que se trata 
de eso, de ser alguien. Y un alguien es quien se define por su nombre, por su 
profesión, por su status, por una serie de propiedades, por ser elemento de un 
conjunto, elemento único, nominal, pero elemento al fin, similar a muchos otros 
elementos. 
La pregunta supone la aspiración a algo grande asociado al rol social, la felicidad. 
Nada menos que la felicidad; la gran meta que se ha hecho en la práctica obligatoria. 
Se trata de eso, de ser feliz haciendo algo, constituyéndose en nueva familia, con una 
contribución personal a la sociedad, disfrutando de lo que se gana por un trabajo bien 
hecho o incluso sin hacer propiamente nada, tan es así que hay quien responde 
diciendo simplemente que quiere ser famoso. Numerosos libros de autoayuda 
pretenden facilitar el acceso a ese fin, a la felicidad.  
 

La pregunta está mal formulada porque atiende al quién pero es correcta en su 
expresión porque resulta que lo fundamental es el qué y no lo que puede encuadrarse 
bajo un conjunto de propiedades. El interrogante ¿qué quieres ser? podría formularse 
de un modo más simple y más desafiante: ¿quieres ser? Porque se trata de eso para 
cada uno, de ser. De ser con, de ser en, pero de ser a fin de cuentas. ¿Qué quieres 
ser? apunta al qué, a la cuestión esencial, que podría formularse de otro modo, ¿cuál 
es tu deseo?  
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Parece simple, pero no es fácil responder al deseo esencial. No lo es porque suele 
revestirse de ocultación neurótica que remite a un síntoma. No lo es porque tampoco 
lo es asumir el vértigo de la libertad a la que Sartre nos decía condenados.  
Sin embargo, pronto o tarde, el deseo es mostrado o intuido y, con ello, nuestra 
responsabilidad aparece; como culpa revestida de depresión, como angustia ante lo 
real desconocido pero próximo, ante eso siniestro, eso a lo que Freud dedicó un 
ensayo, “Das Unheimliche”. Angustia brutal, angustia a atravesar. 
Lo racional puede al fin ceder de la buena manera a la expresión mítica, mística 
incluso, que apunta a lo más propio, a lo más real no verbalizable. San Agustín decía 
que nuestro corazón no descansaría hasta que lo hiciera en Dios. Es un modo de 
expresarlo. Abundan los modos, siempre poéticos o plásticos; no podrían formularse 
de otro modo. 
A veces el deseo se muestra como realizable, como posibilidad ética a desarrollar. 
Tan difícil y a la vez tan clara que sólo bajo la forma de ensoñación es expresable. 
Tenía razón Martin Luther King cuando se refirió a su sueño. Soñar es aspirar a lo 
mejor real. Freud ya nos indicó la relevancia de los sueños, de la ensoñación 
despierta que supone la asociación libre. Parece obvio que el sueño sea la mejor 
palabra para expresar el deseo que se siente como constitutivo y dispuesto a 
desplegarse en un sujeto más libre. “I still have a dream”, dijo Luther King. Aun, 
todavía, tenía ese sueño. Y lo dijo, lo desarrolló como discurso realista, de un habitar 
poético que diría Hölderlin. No cabía mejor expresión porque, si el pensamiento 
imagina la utopía que se hará siempre pragmáticamente distópica, el sueño apunta al 
deseo radicalmente humano realizable, a la gran posibilidad ética, la que no tiembla 
ante la muerte. 
 

El deseo, el de verdad, siempre se asocia a lo erótico, a la pulsión vital. Y eso requiere 
afrontar la tragedia asociada al hecho de vivir, la esperanza desesperada en que lo 
bueno posible será realizable. 
La creencia nos sostiene porque no podemos vivir sin el mito siendo como somos 
simbólicos. Sólo se trata de no caer en los malos mitos, como es hoy el cientificista del 
progreso imparable. Lo cantó muy bien el grupo ABBA en un tema que aludía 
precisamente al sueño, un sueño que sostiene la creencia angelical (“I believe in 
angels”): I'll cross the stream, I have a dream”. No se trata de cruzar el Rubicón 
asociado al afán de poder sino el río de la propia vida, el que siempre estuvo ahí, para 
cumplir el propio destino, el de la difícil libertad que requiere el deseo: “And my 
destination makes it worth the while”. Un instante es eterno. La eternidad es sin 
tiempo, como el instante.  
 

El deseo se oculta por la neurosis propia pero también por la social, por la oficial 
podría decirse, por la que ve como síntoma todo lo que crea infelicidad y que propicia 
terapias de sosiego que pueden ser tan calmantes como inhumanas. 
La aparente transparencia actual sólo sirve con demasiada frecuencia para ocultar 
profundamente lo que puede hacernos humanos, lo que precisamos para ello, el 
deseo. Ningún avance educativo o médico será tal si sólo contribuye a apaciguarlo, 
alienándonos.  
 

Javier Peteiro 20 enero 2017 
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ARNAU PUIG, MÉS RÀPID QUE EL TEMPS 
 

Publiquem –adaptat al nostre format- aquest article per 

gentilesa de la revista d’art Bonart, editat al seu núm. 175, Agost, 

Setembre, Octubre del 2016. Felicitem també a en Arnau Puig 

pels seus 91 anys i la recent distinció com a Oficial de les Arts i 

les Lletres, reconeixement honorífic concedit per la República 

Francesa, que atorga el Ministeri de Cultura de l’Estat francès. 
 
“Dau al Set no és el que hi ha escrit o dibuixat, sinó el que s‟escriurà, es dibuixarà o 
pintarà. Nosaltres no fórem un grup, fórem una conjunció de voluntats que ens 
oposàvem al nostre entorn” 

 
Arnau Puig, col·laborador de Bonart des dels inicis de la revista, l‟any 1999, m‟obre les portes de 
casa seva un matí qualsevol del mes d‟abril. El seu estudi és una gran estança amb les parets 
folrades fins al sostre de prestatgeries atapeïdes de llibres. D‟aquí una estona, d‟un d‟aquests 
estants de lletraferit, agafarà Síntesis de la historia de España, d‟Antonio Ballesteros Beretta, un 
llibre del 1941 d‟enquadernat casolà que resulta ser una primera lectura determinant en la seva 
formació. “Encara ara –dirà mentre el fulleja– me‟n serveixo”. Hi ha, en aquesta habitació, un cert 
desordre per acumulació que la fa viscuda. “Això és udsori, però no ho arreglem perquè, si així no 
trobo res, de l‟altra forma encara trobaré menys i, millor, perquè m‟interessa tot, cada vegada 
m‟interessen més coses!”. Em convida a seure a 
l‟escriptori on acostuma a llegir i escriure a mà. A 
l‟altre extrem de la cambra, just al darrere meu, hi ha 
una taula amb un ordinador i un telèfon fix que 
sonarà durant la conversa. Algú l‟invitarà a assistir a 
un acte i ell declinarà l‟oferta amb agraïment. Als 
seus noranta anys, li toca triar amb cura les sortides. 
Arrenca l‟entrevista i ens remuntem als orígens.  
 
Arnau Puig no sap quin dia va néixer. La data 
imprecisa bascula entre el 6 i el 16 de gener de 
1926. De ben jovenet va viure i presenciar de prop 
alguns dels fets històrics del segle XX que marcaren 
el decurs del país: la proclamació de la República, 
els Fets d‟Octubre, l‟entrada dels tancs per la 
Diagonal...  A Dau el set, una filosofía de la 
existencia (Flor del viento, 2003) relata: “Una certa 
consciència històrica m‟ha envoltat i ha configurat 
tota la meva vida”. Cara a cara, el filòsof d‟ulls 
picardiosos afegeix: “M‟hi trobo en la història. Tot el 
que faig és història. Depèn de la racionalitat d‟aquest 
trobar, de la insignificança a ser decisiu, tindrà un 
sentit o un altre”.   

                                                                                                                                            
 

   Foto Pere Formiguera 
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Aquí comença la lliçó del mestre. “Si no hi ha ningú que et signifiqui –avisa–, res de res. Citant 
Heidegger podem dir que l‟atzar fa bé les coses, si aprofites les circumstàncies en les quals et 
trobes; depèn de tu”. En plena Guerra Civil, després d‟un xisclar de sirenes que avisava d‟un 
possible bombardeig, Arnau Puig nin va caure d‟un camió on s‟havia enfilat mentre jugava amb altres 
amics. Aquest accident li va causar una lesió al braç, les seqüeles de la qual l‟han acompanyat tota 
la vida, i el va portar per un periple d‟hospitals. Finalment, pels volts del 1937, l‟ingressen a l‟Hospital 
de Sant Pau, on despertarà, a través de l‟obra de Lluís Domènech i Montaner, la seva primera 
consciència estètica. “Em deixen caminar pels diferents pavellons i descobreixo un ambient on tot 
era superflu, ple de creativitat i imaginació, que res tenia a veure amb l‟arquitectura adotzenada de la 
qual provenia”. A més, durant aquesta convalescència es refugiarà en els llibres fins a esdevenir un 

àvid lector. “L‟atzar actiu –
etziba amb perspectiva de 
savi– és un element decisiu. 
Som una disposició en cada 
moment. En cada instant 
podem ser tot o podem ser 
res”.  
En aquest relat perifràstic, que 
es ramifica per experiències, 
lectures, cites i anècdotes, tot 
lliga. Les derives i els 
circumloquis llargs, en Arnau 
Puig són inevitable, acaben 
portant a Dau al Set, d‟on 
ragen Joan Ponç, Joan Brossa, 
Antoni Tàpies, Joan Josep 
Tharrats i Modest Cuixart. “Jo 
ara ho veig, tot és una 
constel·lació, una gran xarxa.  
 

Aina Mercader i Arnau Puig, durant l‟entrevista a l‟estudi (Foto Robert Juan-Cantavella) 
 

L‟any 1948 decidim fer un pamflet perquè volem que les nostres maneres de pensar tinguin 
incidència en els altres. Editem una revista insignificant que ningú volia ni regalada i al cap dels anys 
passa a ser determinant d‟una manera de ser. Dau al Set, com ja he dit en moltes ocasions, l‟han fet 
els altres”. A Pensar la imatge. Homenatge a Arnau Puig (catàleg de l'exposició homònima; 
Comanegra, 2013) es llegeix: “Dau al set no és el que hi ha escrit o dibuixat, sinó el que s‟escriurà, 
es dibuixarà o pintarà. Nosaltres no fórem un grup, fórem una conjunció de voluntats que ens 
oposàvem al nostre entorn”. I de manera natural, en la conversa, apareix la llavor primigènia, Algol, 
que agafa el nom d‟un estel doble, més conegut com estrella del diable. “Quan la vam crear, amb en 
Brossa i en Ponç, volíem que fos una eina de combat ideològic, que és com s‟ha acabat llegint 
després, en part gràcies a la meva tenacitat”. Explica que quan va escriure el primer article, Hombre, 
historia, no tenia cap cultura oficial, i que els seus coneixements eren fruit de lectures anàrquiques i 
xerrades amb els companys. “La cultura –assegura erigint amb fermesa el dit índex– es pot 
començar des de les beceroles. Tot i la contradicció, jo primer ho he après i després ho he sabut”. La 
curiositat, que a hores d‟ara encara manté ben a to, l‟ha impulsat a estudiar i voler conèixer sobre 
gairebé tot, especialment, però, pensament, història, matemàtiques, sociologia, art, llenguatge, 
teatre, poesia i astronomia. “Sempre m‟ha sobrat temps per estudiar i llegir”. Amb un somriure murri, 
rememora quan es va trobar Notas de andar y ver, d‟Ortega y Gasset, en una llibreria de vell (“Això 
és el que he fet al llarg de la vida, entendre el veure com el pensar”, proclama) o aquell article a la 
revista Destino que li va fer via cap a la Ilíada. “No vaig tenir una formació escolar regular ni 
coherent, però en canvi vaig trobar en el meu entorn familiar i privat el que es podria anomenar com 
una formació a la francesa, en el sentit racionalista i enciclopèdic”. 
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En aquells anys, Arnau Puig era l‟Arnaldo –pronunciat, és clar, a la barcelonina, Arnaldu– i 
descobreix que el significat del seu nom, que acabarà transformant, és el que “té la força d‟una 
àguila”. Encara no havia anat a estudiar a París (lloc de formació, on es casarà i serà pare), tampoc 

havia viatjat a Moscou a la desfilada 
comunista, ni pensava treballar uns anys a 
Roma, però ja en tenia uns quants 
d‟experiència com a oficinista i havia perdut 
una feina assegurada per dir que llegia 
filosofia. “El passat –comenta, mentre a mi 
se me‟n va la vista cap un petit retrat on té 
tota l‟expressió de Schopenhauer– és la 
manera que tinc d‟anar recollint mots, reflex 
de les circumstàncies per construir el demà. 
En sentit, és clar, de construcció, no de 
restauració. Que aquestes deixalles 
serveixin per fer una altra cosa. Tota la meva 
vida ha consistit precisament en això. Amb 
un condicionant –continua– que la deixalleria 
és la que és, no la que tu vols. Mudar les 
peces, donar a aquestes la funció que tu 
projectes”. Des de la veterania sentencia: 
“Gràcies al passat puc tenir aquest horitzó 
sempre obert”. 
 

L‟avi que aquest matí d primavera tinc 
assegut al davant s‟identifica amb el poema 
de Goethe, Der Erlkönig (El rei dels verns), 
que musicà Schubert i que ara ell interpreta 
lliurement. “El meu destí és el no destí, com 
el del comte Arnau. No fugir, sinó cavalcar 
constant, constant, constant. Cap a on? –
dibuixa un gest socarra amb els llavis–, no 
ho sé. Jo forço el poema i, a diferència del 
protagonista, m‟escapo del temps.  

Foto Robert Juan-Cantavella 
 

Forço les situacions, es tracta de no acceptar l‟statu quo. Els mots, per exemple, diuen molt més del 
que hi ha al diccionari, els mudo i els canvio, per això mateix sóc poeta”. L‟orador incansable, a De 
una filosofía de la itinerancia (Comanegra, 2011), al·lega que “les paraules som com una cotilla de la 
nostra possibilitat de pensar”.  
 

La seva manera de ser i estar en el món, és ben sabut, és amb l‟escafandre de qüestionador radical. 
Aquest professor venerat, pensador elogiat i referent per a unes quantes generacions de crítics, vol 
polemitzar, se sent còmode en els terrenys movedissos. “La intel·ligència és anar a contracorrent. 
M‟interessa saber el que no sé i, si m‟estampo, mala sort. Jo no pretenc conservar-me, vull inventar”, 
puntualitza. “Es tracta  d‟intentar veure el que no veus”, però, allò que veiem, el que estem observant 
–li dic, al crític que vaig conèixer al festival Le Printemps de Septembre de Tolosa fa una dècada, 
quan tots dos compartíem espais al diari Avui–. L‟art ha de ser compromès socialment? “Ha de ser 
un compromís amb ell mateix. Si en la societat hi ha lluita social, tota obra d‟art ha de tenir una 
incidència social. L‟art ha de ser sempre una provocació”. A tall d‟exemple s‟agafa a Miró. “Un dels 
monuments més perfectes que trobo és Dona i ocell, situat al Parc Miró. En una sola obra hi és tot. 
El principi femení, el masculí i fins i tot a algú li semblarà un cacauet, però això no importa. Al final de 
la seva vida Miró assegurava que no li interessava el que la gent pogués pensar, sinó el que 
provocava”.  
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A Una filosofia de l’existència, l'intel·lectual es desemmascara i conclou que “Darrere de cada 
paraula, en cada paraula plasmada en activa o en passiva, hi ha un provocador”. Què me‟n dius, de 
l‟art contemporani? “De moment està mostrant una gran debilitat en el sentit que ha passat a ser un 
Aart qArue recupera els arxius, que no sap trobar respostes directes. És art cartogràfic. Al Miró, en 

canvi, les formes li rajaven del seu impuls davant 
l'entorn”. 
 
És captivador poder presenciar, ara i aquí, com, en 
agafar un mocador de paper d‟una capsa d'aquests 
que venen per centenars, es meravella de 
l‟especialització i l‟especificació dels objectes 
quotidians i recorda quan només hi havia paper de 
diari “per absolutament tot”. Després de mocar-se, 
comenta que té enllestida una conferència sobre 
una possible estètica lul·liana i una altra de 
caràcter més sociològic; i que viatjaria a Nigèria 
per visitar Lagos, “un món modern en un context 
africà”. El que  passarà en el futur amb la seva 
obra, amb el seu llegat, és una cosa que no el 
preocupa.  

Arnau Puig rebent el premi Bonart 2009 de  
mans d‟Antoni Vila Casa.. Foto Claudi Valentí 

 
 

“Una vegada mort, s‟ha acabat tot. 
Com una planta, sembla mentida, 
però és així”. En algun lloc es 
descriu com a “gnòstic i presocràtic 
intuïtiu”. Avui, prefereix fugir 
d‟etiquetes. “Jo no crec en 
absolutament res, potser només en 
un projecte vital i en una Catalunya 
independent”. A propòsit del pas del 
temps, barreja versos de Segarra i 
Maragall, i recita improvisadament: 
“Comte Arnau, ets només una cançó, 
ets un poema que has d‟anar 
escrivint”. I, picant sobre la taula amb 
els dits junts, marcant l‟accent de 
cada mot per síl·labes, insisteix en la 
idea que “La voluntat és important 
ara que el cos no m‟impulsa. Es tracta     Arnau Puig al quai de la Sena. Foto Antonio Saura 1954 
de saltar-me el temps i col·locar-me‟n  
al marge. La vida, Aina, és un poema!”.  
 
S‟acosta l‟hora de dinar, l‟amfitrió comença a estar cansat i, per acomiadar-me, em regala una última 
cita. “El meu objectiu és anar més de pressa que el temps, i mentre hi vagi llegint, escrivint, pensant, 
el temps no m‟aturarà”.  

 
Cavalca, constant, constant, constant, i no t‟aturis mai, Arnau Puig! 

 
Aina Mercader 
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J.V.FOIX 
 

En aquests extractes de textos d’en J.V. Foix –cedits juntament 

amb les fotografies per la Fundació del mateix nom -ens apropem 

a tall d’Homenatge- al gran poeta, al pensador i escriptor que 

reflexiona entorn dels compromisos de poetes i intel·lectuals, en 

uns articles que daten de 1932 i 34, però que segueixen essent de 

viva actualitat.   
 

Per commemorar que aquest 2017 es compleixen 30 anys de la mort de J. V. Foix, la 
Fundació J.V. Foix publica setmanalment un article dels que es van recollir al llibre Els 
lloms transparents, apareguts entre 1931 i 1936 al diari La Publicitat, del qual Foix era 
director literari. 
 

INTEL·LECTUALS? (fragment) 
 

Hi ha una incompatibilitat radical entre la intel·ligència i l‟adulació, entre l‟intel·lectual 
(que no coneix d‟altra servitud que la de la intel·ligència) i l‟adulador. Intel·lectual no 
vol pas dir «home de lletres», o «literat», o 
«escriptor», o «publicista». L‟intel·lectual és l‟home 
lliure (lliure en funció de l‟esperit) que posa la seva 
ambició, que subordina la seva activitat mental, que 
condiciona les seves comoditats materials a la 
coneixença del ver. L‟intel·lectual és l‟ambiciós, 
d‟una ambició total, de coneixença. (No ens 
interessa ara de distingir si a aquesta intel·ligència hi 
arriba o s‟esforça per arribar-hi, per la raó com 
Spinoza o pel cor com Pascal, per la dialèctica 
com Hegel o per l‟amor com Llull.) Els uns i els 
altres són, al nostre entendre, intel·lectuals. 
Llur vida crema per «la intel·ligència de la mateixa 
vida», per la descoberta de la veritat. Llur única 
ambició és «comprendre». Llur talent no és cotitzable. 
Amb pa i aigua viuen, si cal, aquells als quals ha 
estat negada l‟opulència en les més incòmodes 
contrades. Llur llibertat és efectiva. No són indigents, ans bé «alliberats de fretura». La 
insolent indolència de Diògenes, la divina follia de Llull, la caritat de sant Francesc no 
sotraguegen aquests «intel·lectuals» fàcils a l‟afalac i a les recompenses immediates. 
 

J. V. Foix (10-III-1932) 
 

DE LA INFLUÈNCIA DELS HOMES DE LLETRES (fragment) 
 

El menyspreu de l‟intel·lectual delata no pas únicament l‟enveja o el ressentiment ans 
també l‟aversió per la crítica independent. Qui té el poder s‟esforça a mantenir-s‟hi per 
diversos mitjans: una burocràcia addicta pot esdevenir una defensa desesperada. 
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Soldats, això és, gent a sou de la potestat, els buròcrates tenen llur tàctica pròpia: 
anorrear els esperits lliures estratègicament més desemparats; fer camp ras per 
anivellar els accidents del terreny a llur propi nivell. Puix que per a ells l‟home de 
talent, l‟escriptor independent, el disconforme superior és simplement això: un 
accident fàcilment expugnable. 
En alguns països, per exemple França, la llibertat d‟expressió ha atès una amplitud 
(sobretot després de la guerra i des del nostre punt de vista) francament exemplar. Em 
refereixo exclusivament a la llibertat intel·lectual d‟expressió. (Hi va haver l‟any passat 
l‟afer Aragón, el resultat finl del qual ignoro.) En canvi, les llibertats de manifestació hi 
són més restringides que a Anglaterra, i darrerament no hi ha hagut cap veu 
responsable que defensés els empresonats per refús de servei militar, això és, per 
objecció de consciència. La llibertat d‟expressió ha tingut darrerament una atrevida 
defensa per part d‟un escriptor de «dreta» francès: Léon Daudet, l‟escridassaire, el 
qual en la seva crítica literària i en la seva actuació com a membre del jurat del Premi 
Goncourt ha demostrat una independència vital gens comuna en homes de la seva 
posició política. 

J. V. Foix (29-XI1-1932) 
 

PRESÈNCIA HUMANA (fragment) 
 

La tasca del poeta és alliberar-se ell mateix en el cant, i és d‟aquest alliberament que 
la comunitat, de retop, es beneficiarà. El cant del poeta, encara que sigui entonat a la 

més amagada de les estances del Castell, no és 
mai un cant perdut. Sia el seu llenguatge 
comunicable, sia hermètic. Cada poeta no 
solament s‟ha d‟expressar ell mateix en el seu 
poema, ans també en la seva pròpia retòrica. 
La seva expressió serà una realització individual 
o una comunicació. S'expressarà ell mateix, o 
ens expressarà a tots, o procurarà d‟expressar 
els fets o el misteri. O ens expressarà a tots per 
mitjà d‟ell mateix. Però en tots els casos el 
poeta, forjador, endeví o mèdium, ha d‟advocar 
per fer-se responsable del seu cant i de les 
contradiccions del seu cant. L‟obra del poeta, en 
l‟accepció més pura, tendeix sempre a expressar 
l‟universal. El poeta és just. «No pot ajornar la 
seva obra per a circumstàncies més favorables.» 
D‟ací el seu realisme i el seu irrealisme, el seu 
naturalisme i el seu sobrenaturalisme. Si el 
poeta, com he dit prou vegades, transcriu, és per 
tal com és present a una realitat. Clàssic o 

romàntic, la precisió del seu missatge es deu a la seva presència í humana. Goso dir 
que és precisament poeta qui és present. Però el més difícil per als homes és 
mantenir-nos,| sense defallir, en aquesta presència. 
 

    J. V. Foix (14-XII-1934) 
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CINEMA. CATÀSTOPLES-L’HIVERN 
UMA YSAMAT 

 

Un viatge vital, teixit entre la poesia i la rauxa, on la naturalesa 

és la protagonista. 

Amb la música dels grans compositors i creacions originals de 

l’autora com a fil conductor, Catàstoples-L’Hivern és la primera 

estació d’aquesta singular tetralogia sobre el cicle màgic de 

l’existència. 

Al·legoria sorprenent, entusiasta i delicada: una joia pels sentits. 

Uma Ysamat 
 

                           
Foto Ana Palma                                                                                                         Dibuix Paco Durán       

La seva darrera entrada en el món artístic fou com a directora del film Catàstoples 
(L‟hivern), en què a part d‟obres de diversos grans clàssics, hi ha també música 
pròpia. Es tracta d‟una tetralogia que ha deixat inacabada i en la qual va comptar amb 
la col·laboració, entre d‟altres, de la ballarina Sol Picó i de l‟actor Joan Serrats, bons 
amics seus. I en què es mostren tot un seguit d‟imatges i escenes que parlen a 
bastament de la seva gran sensibilitat. 

Una sensibilitat que es demostrà igualment en el curt La nit del mussinyol (Premi 
Especial del Jurat del Festival de Girona), dirigit també per ella, amb música pròpia i 
d‟altres amics, i en el qual va voler comptar amb la col·laboració de dos germans 
seus: l‟Elisabeth –que també va aparèixer en Tarabàbula i Catàstoples– i jo mateix. 
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Foto Elisa Lein 

 
Uma Ysamat (Montserrat Suñé i Ysamat, Barcelona, 1948- Girona, 2016) artista 
polifacètica. 
 

Ha estat també un referent per a molts gràcies a la seva capacitat mental –estudiada i 
practicada a consciència– que li va permetre entrar de ple en el món de les teràpies. 

Pianista, cantant i actriu, rodà pel món amb la companyia de James Thiérrée –
nét de Charles Chaplin– en dos espectacles fenomenals: La Symphonie du Hanneton i 
La Veillée des Abysses, sorgits del magí d‟un dels artistes més complets dels darrers 
anys, el qual va saber valorar també el seu desvetllat sentit de l‟humor. I, així mateix, 
va ser un dels puntals de diversos i absolutament colpidors espectacles de Carles 
Santos. Per exemple, Asdrúbila. 

Com a cantant i actriu es revestí de manera corprenedora en la pell de la dona 
que ha estat rebutjada pel seu amor en La voix humaine de Jean Cocteau i François 
Poulenc. També en aquesta doble faceta ha deixat la seva empremta en l’àmbit dels 
lieder, l’òpera i les cançons de cabaret, agombolada bàsicament per dos pianistes que 
s’han convertit en la seva projecció damunt l’escenari: Josep M. Colom i Emili 
Brugalla. I va compondre la música i l’escenografia de Tarabàbula, un espectacle 
propi, sense lletra, que begué molt de les fonts que li van ensenyar Thiérrée i Santos. 
 

Albert Suñé. 
 Fragments de l‟article publicat a la Revista musical catalana 23 febrer 2016.  

 
 

2015. Catàstoples-L‟Hivern”. Selecció final en el Hollywood Renegade Shorts Film 
Festival Winter 2015, i hi aconsegueix un “Llorer especial” així com una Menció 
d‟Honor en el Festival Internacional de Cinema de Girona 2015. 2016. Festival 
Internacional de Cinema de Girona 2016, rep un trofeu honorífic i pòstum pel seu 
brillant polifacetisme en el món de les Arts. Desembre de 2016, “Catàstoples-
L‟Hivern”, és escollida pel Festival Internacional de Cine Nunes per a la seva cloenda. 
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CATÀSTOPLES-L’HIVERN 
 

 
Guió i Direcció: 

Uma Ysamat 
Actors principals: 

Joan Serrat 
Sol Picó 

Josep Colom 
Veu on off: 
Albert Suñé 

Música: 
Uma Ysamat i els Grans 

Clàssics 
 

Foto Jordi Torrell         
        

     
 

Fotos Jordi Torrell 

 
 
Altres  actors: 
Muntsa Alcañiz 
Dalila de Vilallonga 
Eulàlia Vilardell 
Teresa Rodón 
Elisabeth Suñé 
Cristina Vilardell 
Pilar Gallart 
Imma Jové 
Margarita Serrat 
Lisa Morán 
Uma Ysamat 
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