
TRANSCRIPCIONS DE PAZOS I OLIVE
per Alexandre Cirici

TRANSCRIPCIONS TRADICIONALS
Les experiències realitzades per Caries 
Pazos i Ferran Garcia Sevilla a la Ga
leria Vinçon al voltant del tema de l’es
tatuària clàssica van constituir l’inici 
d’una práctica del més gran interés, que 
podem anomenar «transcripció» consi
derant que és la reelaboració, en un uni
vers determinat, d’unes estructures do
nades en un altre univers.
La novetat de les transcripcions a què 
ens referim consisteix en una inversió 
entre els termes de les transcripcions 
usuals. El seu valor és precisament el 
que es desprèn de la raresa —el caràc
ter pràcticament únic— del sentit en el 
qual són fetes.
En efecte, a la nostra cultura modelada 
per l’Acadèmia, hom troba normal que 
les formes d’un model o d’una model 
siguin transcrites per un artista en ter
mes de formes planes, pintades al da
munt d’una tela, o en volums tridimen
sionals de marbre o de bronze, de fusta 
o de terra cuita. Hom troba aquesta 
operació —que de fet és una mena de 
momificació i que té, en efecte, el seu 
origen a l’art dels egipcis, obstinats a 
fabricar dobles del cos per a ús de les 
ànimes dels difunts— com una activitat 
normal.
Algun altre tipus de transcripció, que 
podríem anomen'ar de segon grau, ha 
estat també habitual. Peces de bronze 
traduïdes al marbre. Grans escultures, 
al llenguatge dels bibelots. Quadres tra
duïts a la tapisseria, a l’esmalt o al mo
saic. Arquitectura en termes de gravat 
o de fotografia, etc.
Alguna vegada, al teatre, hem vist també 
la transcripció de peces d’art re-elabora- 
des amb el llenguatge escènic. És un 
tema típic de la revista de luxe tipus 
Folies Bergère, el tablean vivant, en el 
qual actors abillats adequadament imi
ten una pintura cèlebre. El nostre Lluís 
Masriera, a Els vitralls de Santa Rita 
i a El Retaule de la Rosa imitava vi
tralls i retaule amb lactors. Però encara 
que els actors siguin persones reals, no 
actuen al teatre com a ells mateixos, de 
la mateixa manera que el marbre d’una 
estàtua, encara que formi part de la rea

litat en tant que marbre, actua, a l'es
cultura, com a material «artístic».

ARTEFACTE VERSUS REALITAT
Allò que constitueix una novetat és l'ex
periència de la transcripció d'una obra 
d'art en termes de realitat. És a dir, l’ac
tuació de persones reals que copien, a la 
realitat, no en un context teatral, les 
formes que apareixen en una obra con
vencional considerada «artística». 
Aquesta és una inversió radical dels ter
mes de la relació entre la realitat i 
l’art. En lloc de fer de l’art un reflex 
d’allò real —motiu de la condemnació 
de la plàstica per part de Plató—, és 
fer d’allò real un reflex de l’art.
L’experiència que realitzaren Pazos i 
Garcia Sevilla a la Sala Vinçon consistí 
en la reproducció, realitzada per ells 
mateixos, d’una sèrie d’estàtues clàssi
ques, corresponents als famosos guixos 
de les acadèmies, el Spinario, l’Apoxio- 
mèn, el Dorífor, l’Atleta de la sandàlia, 
el Discòbol, els Lluitadors, etc.
Una experiència d’ordre semblant va 
consistir a muntar, en una escola, una 
classe de dibuix en la qual noies veri
tables complien la funció de guixos. Va 
tenir lloc el 20 de desembre de 1974 amb 
mitja hora de posa fixa i mitja hora de 
moviments lents en funció de la música. 
Va ésser muntada per Xavier Olivé i 
Carles Pazos.

EL SOMNI DEL DANT
Una experiència molt complexa va ésser 
la reproducció, a la realitat, d’una obra 
d'art altament sofisticada, dirigida tam
bé per Xavier Olivé i Carles Pazos. Hom 
va triar el famosíssim quadre del Somni 
del Dant, de Dante Gabriel Rossetti, de
liciosa peça pre-rafaelita pintada el 1871.
El treball va representar, en aquest cas, 
quelcom de molt més complicat que 
els que hem descrit precedentment, 
que no eren sinó aplicacions del body- 
art. Per al Somni del Dant calgué treba
llar en el llit, en les draperies, en els 
vestits de tots els personatges i en 
Vatrezzo floral, i a més, resoldre proble
mes en les actituds i els pentinats.

Caries Pazos,
en L'atleta de 

la sandalia.

Un dels ensenyaments interessants de 
l’experiència va ésser demostrar que l’es
cena representada al quadre era impossi
ble en la realitat perquè les proporcions 
relatives dels objectes i dels personatges, 
a l'igual que els efectes de la perspec
tiva, eren incompatibles els uns amb els 
altres. Per a donar la volta al problema 
calgué introduir trampes, com ara posar 
pedestals sota els peus d’algun dels par
ticipants per a donar-li l’altura necessà
ria, etc. Els col·laboradors que encarna
ren l’obra foren els alumnes del Grup 
de Comunicació de l’escola Eina.

ESCULTURES A L’AIRE LLIURE
Potser l’experiència més pura dins 
aquesta mena de plantejaments va és
ser l'exposició «Escultures a Taire lliu
re», que tingué lloc a un jardí de Bar
celona.
Organitzada per Carles Pazos i Xavier 
Olivé, amb l’assessorament de Cese Ge
labert, fou realitzada el 26 de juny de 
1975.
Hi participaren sis artistes que consti
tuïren ells mateixos les respectives
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Xavier Oliver, Carles Pazos i alumnes d'Eina: El somni del Dant de Dante Gabriel Rossetti.

obres d’art. Hom preparà sis pedestals 
convencionals, i els artistes, posats al 
seu damunt, immòbils i amb els ulls 
clucs, entre les 20,30 i les 21,30 compli
ren el paper d’estàtua.

Adoptaren les actituds més convencio
nals, habituals en el llenguatge escultò
ric clàssic i romàntic.

Maria-Josep Candini va fer-ne l’acondi-

cionament cromàtic. Uns, reberen el co
lor de terra cuita. Els altres, de marbre. 
Predominà el nu. També hi hagué un 
person'atge amb túnica.
Dels homes, un jovenet adoptà l’estil 
del David de Verrocchio. Un altre, el 
d’un il·luminat personatge tunicat. El 
tercer, el model rodinià d’un home pri
mitiu, armat d'un bastó. Tots tres tria
ren la posició dreta.
Les noies adoptaren poses assegudes, 
i totes tres triaren el nu. Una recordava 
la famosa Petita Sirena de Copenhague, 
d’Eriksen. Una altra, el Desconsol de 
Llimona, del Parc de la Ciutadella. La 
tercera, també un personatge aclaparat, 
però en una posició molt més original, 
d’una euritmia closa i un cap cot que 
feien pensar en la qualitat formal de la 
Mediterrània de Maillol.
Anna-Maria Moix escriví que els artistes 
assolien participar-hi amb el gran rea
lisme de les formes que constitueix i en
carna el cos humà i suscitaven els es
pais canviants segons les mutacions 
formals que es produeixen a l’escultura. 
Partint d’una concepció realista de l’art, 
traslladaven els elements de l'a realitat 
a l’àmbit de l’aparença i invertien els 
termes de l’art tradicional, en el qual 
les aparences cerquen el seu propi eco 
en la íealitat.

PARTICULARITATS
De fet, els mecanismes de T'art que 
aquest treball ha posat en relleu amb 
particularitats especials són nombrosos.

V,_________________/
La primera història 
total del Pafs Valencià 
a partir de l’estat actual 
de la investigació historiogràfica 
i elaborada pels millors 
especialistes en cada 
període i matèria

HISTORIA DEL PAÍS VALENOS
Novetat: VOLUM UI ,
DE LES GERMANIES A LA NOVA PLANTA
J.Reglà/J. Fuster/S. Garcia/1. Simó i J.Climent 
2a.edicio.yOLUMI
PREHISTORIA I ANTIGUITAT.
EPOCA MUSULMANA
M.Tarradell i M.Sanchis Guarner
En preparació: VOLUM II,DE LA CONQUESTA DEL REGNE A LA FEDERACIÓ PENINSULAR.
VE. Belenguer Cebrià
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Per començar, si considerem la diferèn
cia entre «llengua» i «paraula» i ens 
adonem que l’escultura històrica és la 
cristal·lització d’un codi conegut, amb el 
seu lèxic, la seva sintaxi i els seus para
digmes, hem de considerar l’acció de 
què parlem com una transcripció fidel 
del llenguatge escultòric al llenguatge 
de la realitat objectiva.
En segon lloc, si examinem cada una 
de les peces, podrem adonar-nos que no 
sols hi ha hagut transcripció de lèxic, 
de sintaxi i de paradigmes sinó, també, 
d’unes «paraules» concretes, del tipus 
d'ús que feren de l’escultura, particular
ment, Verrocchio, un cisell grec arcaic, 
Rodin, Edvard Eriksen, Llimona o 
Maillol.
En tercer lloc, cal considerar que entre 
l'obra artificial de partida i la realitat 
que la transcriu, hi ha un intermedi. 
És allò que, en l’art corrent, acadèmic, 
hom confia al model. La particularitat, 
aquí, és que el model és l'artista mateix.
En quart lloc, observem que model i 
obra són la mateixa cosa, atès que l’o
bra és la posició del model.
D'altra banda, veient que l’obra i l’autor 
són idèntics, tenim la triple identitat: 
model, obra i artista.
Naturalment, seria ridícul doriar impor
tància a cada una d'aquestes coses com 
si fossin esdeveniments històrics, mal
grat que en certa manera ho són perquè 
són coses que ningú no havia intentat 
'abans. El fet important resideix en una 
conseqüència òbvia: el descrèdit evident 
que la nova experiència suposa per al 
sistema tradicional de l'obra, la seva pre
tesa figurativitat i els procediments de 
fabricació basats en l’ús dels models, 
la fidelitat als paradigmes establerts. 
Pel sol fet que cada un dels elements 
del sistema pugui ésser manipulat, in
vertit, falsificat o confós, hom revel'a 
com era d’absurd haver mitificat el ta
lent dels acadèmics fabricadora de ver
sions del paradigma, repetidors incan
sables del lèxic museístic i encaden'ats 
per la sintaxi hereditària.

Un desconsol
cap cot 
i d'euritmia 
closa.

Home primitiu rodinià.

El treball, que F. Domingo Bamils ha 
jutjat precipitadament condemnant-lo 
per allò que tenia d'ambigüitat i de con
fusió, extreia precisament de l’ambi
güitat i de la confusió la seva força, que 
assolia desmitificar coses més radicals 
que el convencionalisme escultòric ma
teix, que n’era directament afectat. As
solia posar el dit a la nafra i desmitifi
car l'essència mateixa de la imatge en 
general com a constituent bàsic de l'art, 
i donava la importància que cal a la 
realitat mateixa, amb la qual cosa el 
problema tendia a centrar-se, no a com 
evocar quelcom, sinó a com actuar amb 
profit sobre les coses mateixes en lloc 
d’evocar-les.

HAPPENING I ENVIRONAMENT
Fins a un cert punt, la manifestació 
«Escultures a l'aire lliure» va ésser tam
bé un happening, perquè l’experiència de 
comentari sobre l'escultura va ésser con
tinuada durant els cinc minuts en el 
transcurs dels quals els participants van 
deixar d’ésser estàtues i models d'està
tua per a convertir-se en persones nor
mals, imatge d’ells mateixos, que es 
movien en llibertat i parlaven lliurement 
amb els visitants.
La possibilitat de comparació que per
metia el bocí de happening amb l’ante
rior submissió al sistema figuratiu, re
sultava eloqüentíssima per ella mateixa 
en la recercada funció de descrèdit.
També, en un altre aspecte, l'acció pro
gramada era un environament. Aparells 
electrònics enregistraven les sonoritats 
naturals del jardí, brogit d'arbres mo
guts per l’aire, cant dels ocells, parloteig 
llunyà de la gent i brogit, encara més 
llunyà, de la ciutat. Aquestes sonoritats 
eren amplificades i tenien el poder de 
convertir en artificials els elements na
turals del conjunt, a l'igual que els ar
tistes convertien en la naturalesa de 
llurs cossos l’artificialitat de la tradició 
escultòrica.
La lectura de l’exposició, del happening 
i de l'environament tenia com a resultat 
una reflexió lògica, un comentari cultu
ral, però també dues intervencions a la 
conducta humana: una tendència a 
aprendre a estimar el cos humà i una 
tendència a aprendre a estimar el cant 
dels ocells. — ALEXANDRE CIRICI.
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