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Ja ho insinua l’etimologia comuna dels conceptes legere i colligere: ho 
vulgui o no, tot artista és també col·leccionista. El literat llegeix obres d’un 
vast corpus preexistent, les absorbeix i les disposa en un nou conjunt; l’ar-
tista llegeix el món material dels objectes, desxifra obres d’art anteriors, que 
fon, filtra i recol·loca d’una manera diferent, la seva pròpia, descobrint filia-
cions inèdites i transfigurant aquesta primera matèria en conferir-li un nou 
sentit. L’habilitat col·leccionista posseeix una indubtable força creadora. Art 
i col·leccionisme semblen mantenir una relació simbiòtica, no sols en l’obvi 
nivell receptiu —ja Marcel Duchamp qualificava el col·leccionista d’artista 
elevat al quadrat—, sinó també en el productiu, com ho demostra l’existència 
d’innombrables artistes col·leccionistes, de la talla de Rembrandt, Goethe, 
d’Annunzio, Picasso o Nabokov.

Una part essencial de la feina de Carlos Pazos consisteix a distingir un 
reguitzell de materials, separar-los de la pila, emmagatzemar-los, atreso-
rar-los als dipòsits de les seves cases, potser no tant amb la sistemàtica 
pedanteria d’un col·leccionista corrent, sinó en un pla més aviat acumula-
dor, d’excèntric caos.

La gamma àmplia d’objectes abasta des de les seves pròpies personali-
tats, en l’escenificació dels seus múltiples personatges dobles i simulacres 
(extravagant auto-col·lecció), fins a obres d’art (també les seves pròpies) i 
andròmines: com Andy Warhol o Kurt Schwitters, fa de drapaire, de furga-
dor, recol·lector d’artificialia, trivials bagatel·les de la vida quotidiana, de 
segona mà. El do de la mirada poètica afilada és un dels seus criteris per a 
la tria, pel qual sap preveure i copsar l’eloqüència dels objectes, les constel-
lacions ocultes, que després de la feina de reunir el material en brut o «banc 
de dades» revelen tot el potencial d’intervenció subversiva. Warhol havia 
acaparat i guardava en enormes magatzems més de deu mil objectes (se’n 
coneix la xifra per una subhasta pòstuma). «Obsessió col·lecció». No podia 
llençar res, com Picasso, que tenia, per exemple, quinze mil fotografies i 
col·leccionava no sols andròmines (escuradents, paquets de tabac buits, 
etc.), sinó també art africà i obres d’altres artistes. Estava convençut que 
cada pintor s’apropia de quadres aliens adaptant-los als seus propòsits. Ell 
acostumava a copiar-los, sobretot els clàssics, i elaborar fins a quinze vari-
ants d’una sola pintura de Delacoix, Degas o Grünewald.

Batman entre les papallones. 
Art col·leccionista o el risc de transgredir l’ordre
Yvette Sánchez
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Poètica de col·leccionisme verbal
Abans d’observar de prop l’art dels assemblatges, collages o instal-

lacions de Carlos Pazos, m’agradaria centrar-me en allò que m’ocupa com 
a crítica literària i enfocar així l’anàleg procediment paratextual de títols i 
llegendes de les seves obres. Pazos col·lecciona amb la mateixa afició dei-
xalles verbals, trossos idiomàtics molt usats, gastats llocs comuns i frases 
fetes i els presenta —per les correspondències amb l’assemblatge ano-
menat— recarregats d’una semàntica sorpresiva, sovint intrigant, irritant, 
provocadora, que els dota d’una segona dimensió artística. Es tracta de 
ready-made de la llengua, que l’arqueòleg artista col·leccionista, atret pel 
seu potencial inspirador, ha destriat de la pila. Ya nada es como antes, No 
quiero ni pensarlo, ¡Se te va a caer el pelo! (expressió del servei militar per 
«sanció»), Ni se compra ni se vende, Quién te ha visto y quién te ve (pro-
verbi) són algunes mostres d’aquestes expressions tan gastades, frases 
empolsegades a les golfes. La nova combinació desencadena una reacció 
energètica, per exemple, a través de la metaforització.

La combinació de les reminiscències religioses amb motius infantils cons-
titueix una de les unitats temàtiques utilitzades, l’origen de la qual es pot 
trobar probablement en l’autobiogràfic ressentiment experimentat envers 
la «mala educació». Carlos Pazos confegeix, d’una banda, una col·lecció de 
reproduccions del Sagrat Cor, mentre que de l’altra reuneix suades expres-

258

Ya nada es como antes III, 1995 No quiero ni pensarlo, 1977 ¡Se te va a caer el pelo!, 1990 



sions bíbliques que capgira en un salt interpretatiu brutal mitjançant l’assem-
blatge amb objectes de la infantesa, en aquest cas, nines. El seu pare li havia 
regalat, ja a una tendra edat, tota una col·lecció de ninots vermells de cautxú, 
cosa que va assentar les bases, potser, de l’afany col·leccionista del fill en la 
vida adulta. A la sèrie Diez estampas de mártires y pecadores (1999-2000), 
la invitació a Llàtzer ¡Levántate y anda! dóna títol a l’assemblatge d’una nina 
bebè amb una pròtesi, una cama artificial de mida desproporcionada. El tors 
d’una altra nina sense cames, amb una protuberància grossa i negra sobre 
l’esquena que podria connotar el cap, porta al cul un parell d’ales de negre 
plomatge natural i és assetjat per un nino monstre de proporcions simiesques 
amb una boca dominant i enorme, vermellíssima i desmesuradament oberta. 
Molt per damunt d’aquesta escena, titulada Ángel caído, vola un altre objecte 
de la col·lecció de joguines, un avió. Les associacions de repressió sexual s’ac-
centuen a Virgen y mártir, que mostra un altre animal pecador, un ratolí albí 
dissecat (anàleg al monstre de l’obra anterior i a les esmentades ales negres) 
suplicant, desvalgut davant l’objecte del desig: un cap de nina amb trenes 
de donzella col·locat sobre un ressort que fa de cos, on hi ha pres un tros de 
formatge (més o menys a l’altura de les parts pudendes), inabastable per a 
l’animaló. D’aquests assemblatges als dels animals de peluix de Charlemagne 
Palestine o l’obra Le Massacre des innocents (1961) d’Arman, que mostra una 
col·lecció de nines mutilades, només hi ha un Paz(os)...
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La iconografia d’estampes del Sagrat Cor s’escenifica amb l’òrgan natu-
ral en flames i un ganivet de sacrifici; el títol d’aquesta peça de la sèrie 
juga amb la paronomàsia entre Déu i la paraula anglesa per dir «cap»: ¡En 
Boss confío! És a dir, que les intervencions de l’artista, que sempre n’hi ha, 
també es produeixen a nivell verbal: subverteix les expressions fixes mit-
jançant figures poètiques. En comptes d’una lletra o d’una síl·laba, pot ser 
que canviï una paraula sencera; així neix la Burger Queen» rostida o el títol 
Bonjour Melancolía que substitueix la «Tristesse» original de la novel·la de 
Françoise Sagan.

A més, aplica el recurs del joc de paraules o calembour a Siestas, si 
estás, Ser STAR o a Sucu lento, o la rima interna, consonant o assonant: 
Pánico en el acuario, L’amour c’est comme un jour i Qué tiempos aquellos 
(¿para nosotros o para ellos?). No falten tampoc les al·literacions, fins i tot 
en títols triàdics anglesos: Poetry, Pottery or Poultry o Blood, Grit and Glit-
ter. Al costat de les figures fòniques també n’hi ha de semàntiques, com 
en la bisèmia de la veu italiana diavolo per significar el joc i el diable. Un 
altre recurs deconstructor cultivat per Pazos és el de subratllar les metà-
fores ja establertes en el llenguatge comú, com fa en el títol Con llanto de 
cocodrilo, mitjançant la visualització burleta a través d’un ready-made, una 
pell de cocodril amb cor de vellut, cadenes i ganivet. L’esquematització i 
artificiositat alienen substàncies com la saliva (mitjançant un embalatge 
de plàstic transparent) o l’efecte del cianur (mitjançant un retall de pell de 
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visó). La barreja d’artefactes amb objectes naturals marca una constant als 
assemblatges construïts a partir de l’arsenal dels materials col·leccionats. 
En conexión directa lliga un auricular amb una petxina mitjançant un cable 
de telèfon, jugant amb l’analogia de les caixes de ressonància enganxades 
a l’orella.

La seva facilitat lúdica a l’hora de titular obres, afegint-los «color verbal» 
(el mateix Pazos cita aquesta idea de Duchamp), s’ha condensat en el lli-
bre Garabatos y zarpazos, una compilació ordenada cronològicament que 
reuneix sentències, breus anotacions, miniatures, aforismes basats també 
en jocs de mans, malabarismes lingüístics elaborats a partir d’un inventari 
d’expressions fixes.

Els dos recursos retòrics més prominents són els que desplacen lleument 
les lletres d’un determinat gir verbal amb el substancial efecte d’alterar-
ne la funció semàntica original i ressaltar-ne l’ambigüitat. Les nombroses 
paronomàsies i els jocs de paraules —hi ha relativament pocs anagrames 
(sílaba, en castellà, dóna saliva)— subratllen la sensibilitat d’un artista que 
sap manipular, modelar la massa intranscendent d’una locució fins a con-
vertir-la en un ens rellevant, fins i tot cridaner. L’artesano normal i corrent 
es metamorfosa i desplega en el sector «más “sano” del “Arte”», o en una 
pregunta i resposta: «¿Arte, ça? ¡No!»; els artilugios en «arte y lujo»; allò 
fundamental abstracte en una «funda mental»; associa el trasero amb el 
que segueix «tras Eros»; el nom de marca de la pega de la seva infantesa, 
Syndetikon, el dissecciona en diverses partícules, morfemes, per connectar-
los tots amb la mare que ajudava el nen a fer les feines infantils: «Sin, de, ti, 
con, Mamá». Una exposició al Museu de Belles Arts d’Àlaba, el 2000-2001, 
portava per títol Sindetikon. En tots aquests jocs semanticofònics, el recurs 
de «retallar i enganxar» evocat diverses vegades pel mateix Pazos s’aplica al 
llenguatge. Més abundant encara li ha sortit la col·lecció de paronomàsies 
relacionades amb assumptes artístics i filosòfics: la dimensió metafísica de 
l’art la condensa en la fórmula «crear es creer» i estableix l’oposició entre 
el concepte de l’amor platònic i un «amor platànic» més físic; l’amor anò-
nim als objectes «inanimats» busca la seva ànima. Pazos també acostuma a 
saltar a d’altres llengües en els seus jocs paronomàstics: ens revela el seu 
gust per la música rock i les transmutacions en papers d’alter ego, rôle; el 
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Carlos Pazos, citat a 
Montserrat Cuchillo 
(ed.): Garabatos y 
zarpazos. Barcelona: 
Universitat de Barce-
lona, 2004, p. 83. 
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pastís italià panetone es bateja personificat en «pan étonné», etc. (clochard/
clocher; calés/calaix). La proximitat fònica, al·literativa, entre el silencio i el 
seu suposat contrari, el sonido, dóna lloc a un hàptic acostament sinestèsic 
entre els opòsits, en «furgar» el jo insomne en els sons del silenci nocturn. 
Dins de l’esfera fonològica, també hi ha la possibilitat de la rima interna: «A 
life with a knife», que es refereix, com tantes obres de Pazos, al cognom de 
la seva dona, Montserrat Cuchillo. 

El llibre Garabatos y zarpazos, el mateix títol del qual (assonància, paro-
nomàsia amb el seu cognom) anuncia l’actitud lúdica envers la llengua que 
acabem de descriure (i col·leccionar...), revela claus de procediments retò-
rics, per captar més bé, per via interartística, l’obra plàstica de Pazos. 
També confirma la relació entre els elements de la poètica del seu tre-
ball i els objectes que ha reunit —com més «inversemblants», millor— i que 
necessita que l’envoltin, pels quals sent una estimació especial i amb una 
capacitat evocadora, suggestiva, simbòlica, que Pazos «interroga», sense 
que l’importin criteris de bon o mal gust; i els subjecta a una constant pro-
sopopeia imaginant-los, per exemple, «fidels» o «eròtics». Pazos sintetitza 
el seu col·leccionisme «furgador en els enderrocs» en una sentència, que 
inclou el canvi d’energia a través d’una operació destorbadora, expressada 
pel verb violentar: «Emmagatzemar, classificar i violentar per fixar la bava 
del nostre recorregut.» La consistència de l’empremta bavosa corrobora 
la distància de l’artista cap a la funció redemptora dels objectes lligats a la 
biografia d’un individu, els seus «souvernirs dissecats» acaparats, atresorats 
com a col·leccionista de records «ancorats» en el present.

«Un objecte és una empremta, un rastre inesborrable. Utilitzo els objectes, els 
col·lecciono, els agrupo. Miro de construir un discurs que vagi lligat a la meva vida. 
[...] Qualsevol objecte és susceptible d’entrar en el “grup dels escollits”, però tinc 
debilitat pels més pobres i pels que ambicionen ser aristocràtics. Acostumen a 
ser els més enginyosos».1

Tanmateix, l’artista posa en qüestió el lliurament al seu vici d’«acumulador 
empedreït»: potser la feina artística en la fase de la gestació de les obres 
és un mer pretext per aplegar andròmines, per encobrir la seva addicció 
a les coses?

1.
Carlos Pazos, citat a 
Montserrat Cuchillo 
(ed.): Garabatos y 
zarpazos. Barcelona: 
Universitat de Barce-
lona, 2004, p. 83. 
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Col·leccions posades a treballar
Una retrospectiva es fonamenta sempre, pel seu mateix caràcter, en un 

procediment col·leccionista. I el col·leccionisme (o l’acaparament) constitueix 
la base de l’elaboració artística de Carlos Pazos. A més del seu caràcter de 
metacol·lecció, l’exposició al MACBA posa l’èmfasi en l’eina bruta del treball 
de l’artista, el seu arxiu ple de col·leccions. Aquest gabinet de curiositats o 
«museu sentimental», al qual se’ns permet fer un cop d’ull, com en una visita 
de taller, insinua la seva categoria o potència artística, «úter» de tota obra, 
segons les seves pròpies paraules. Carlos Pazos ens concedeix cops d’ull 
rememoratius de les col·leccions pertanyents tant a la seva œuvre de gairebé 
quatre dècades com als seus arxius, cosa que comporta una certa dosi de 
nostàlgia protectora envers el passat, de celebració de la pàtina, «carícies 
del temps», com diria un altre artista col·leccionista català, Santiago Rusiñol. 
I en vers expressa el jo líric de l’«Oda a las cosas» de Pablo Neruda la seva 
especial idolatria pels objectes, muts testimonis de l’existència humana.

Amo las cosas loca,
locamente.
[...] 

los pequeños
tesoros
olvidados,
los abanicos en
cuyos plumajes desvaneció el amor
sus azahares,
[...] 

la huella
de unos dedos,
de una remota mano
perdida en lo más olvidado del olvido.2

Carlos Pazos denomina les seves col·leccions de memorabilia —amb un 
intencionat pleonasme— un «basar d’inútils souvenirs del record». Sovint ha 
utilitzat la metàfora de l’«àlbum de fotos» i ha antropomorfitzat els objectes 
reunits en la seva col·lecció en anomenar-los «família», també amb el pro-
pòsit d’escenificar i sedimentar la infantesa. L’objecte com a disfressa de 

2.
Pablo Neruda: 
«Oda a las cosas», 
en Navegaciones 
y regresos. Buenos 
Aires: Losada, 1979, 
pp. 41-44.
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la biografia. Walter Benjamin parlava del col·leccionisme com una «forma 
del record pràctic».

Amb la memòria activada, absorbeix el que és anterior i ho restaura 
i descontextualitza. Què el distingeix del mer col·leccionista? Desjerar-
quitza els objectes trobats, amalgamant els barats i trivials (plàstic, bijute-
ria, ampolles buides) amb alguns de més sublims (joies, pedreries, pistoles, 
pells d’animals). En el procés posterior d’elaboració, permet la pluralitat o 
polifonia semiòtiques, on predomina l’actitud lúdica i irònica, d’ambigüitat 
carnavalesca, la simulació i l’artificiositat subversiva. 

L’artista aprofita les seves col·leccions segons diversos mètodes:

— En pla de distracció i plaer privat, de nul·la o poca relació directa amb 
l’ofici i per pur delit en la contemplació, independent de la producció 
artística. La satisfacció de rastrejar cert objecte, el desig de completar 
una sèrie i el desig de propietat poden motivar aquest primer tipus de 
col·leccionisme desinteressat, sense aspiracions professionals. Posem-
ne com a exemple el més notori: Nabokov i les seves papallones, mal-
grat que amb la seva inclinació entomòloga es guanyava el pa, abans de 
dedicar-se a la literatura, i després la infiltrava en el seu discurs literari, 
a través de descripcions d’extremada precisió naturalista.

— Com a font explícita d’inspiració i formació, amb el pretext de docu-
mentació, com a pedra de toc o model: un pintor pot citar o copiar l’obra 
o l’objecte adquirit, l’escriptor els pot descriure amb un detallisme mimè-
tic. Rembrandt, Goethe, Degas col·leccionaven per copiar els objectes 
que podien pertànyer o no a la seva pròpia àrea de treball.

— Els materials col·leccionats, artificialia i naturalia, s’integren direc-
tament a l’obra, per exemple, en un collage muntat o d’elements de la 
natura (el land art de Richard Long) o de deixalles urbanes del carrer 
reciclades i congelades (Schwitters). La combinació d’artefactes amb 
objectes naturals (llebres dissecades) és una constant als assemblat-
ges de Pazos.

Per una casualitat, descobreixo avui amb gran plaer que, a principi 
dels anys vuitanta, van coincidir els treballs pseudoarqueològics nova-

2.
Pablo Neruda: 
«Oda a las cosas», 
en Navegaciones 
y regresos. Buenos 
Aires: Losada, 1979, 
pp. 41-44.
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iorquesos de Pazos amb els d’una artista italiana, Sara Spinelli, que el 
1982 exposava a la Kunsthalle de Basilea, amb el títol Archeology of the 
Eighties, una col·lecció de llaunes (de begudes) aixafades, recollides als 
carrers de Nova York i muntades damunt els corresponents impresos en 
colors, fets amb la llauna convertida en segell. Una llauna aixafada torna 
a aparèixer al collage de Pazos titulat Calcomanías (1999) i set llaunes 
intactes de 7up acullen set penis de plàstic a 7 machos (basic, classic 
and gold) (1991-1996).

— Concorden obra i col·lecció. En el cas de l’artista francesa Annette 
Messager, que exposa àlbums de fotos, l’obra és metacol·lecció cons-
truïda, fictícia.

Tot sovint, els objectes són extrets, amb actitud irònica, de tradicio-
nals museus de ciències naturals. La parella Hubbard & Birchler esceni-
fica a Huevos no puestos la imitació en guix d’una col·lecció ornitològica 
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d’ous de diverses espècies d’aus. L’ou, natural i artificial, és també un 
col·leccionable de Pazos a Cocinamos con el corazón (1996) o a ¡Vaya 
huevos, Supermán! (1991).

Corbatins (pajaritas) i papallones
En aquest context, criden l’atenció dues obres-col·lecció d’objectes 

alats, els uns artificials i els altres naturals. Per la seva imatge, els cor-
batins en forma de papallona en castellà han rebut el nom metaforitzat 
de pajaritas. Pazos exposa, disposant-los simètricament, nou espècimens 
d’aquestes papallones tèxtils, com si es tractés de la col·lecció d’un ento-
mòleg, que guarda en una vitrina els seus preparats d’insectes dissecats. 
A l’assemblatge no hi falten ni tan sols les agulles que travessen el tòrax 
de les «papallones» de grosses ales. Al lloc del desè corbatí hi figura una 
polaroid de la seva exdona denominada despectivament «Piraña H2OKT» 
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(«Agua-K-T», aguacate per oriünda de Canàries), denigrada per «pájara» i 
acompanyada de l’estampa d’un escurçó; la seva roba interior (que deixa 
veure’n el pubis) reflecteix la forma simètrica de les ales dels corbatins. 
No sols a causa de l’agulla sorgeixen aquí associacions amb el ritu vudú. 
Pájara y pajaritas figura dins la sèrie «El miedo es libre» de 1990. La forta 
dosi d’ironia és subratllada pel ridícul paper pintat que serveix de fons als 
«preparats» exposats, simulats, imitats.

Vuit anys després, Pazos exposa una col·lecció autèntica de papallones 
disposades en una vitrina professional adquirida tal qual, incloent-hi les 
fitxes originals, escrites a mà, que identifiquen les espècies. No en té prou 
amb la sornegueria de la simple descontextualització que ofereix aquesta 
col·lecció d’insectes caçats i dissecats per un entomòleg. Ell mateix intervé 
en el seu ready-made, fa penetrar en aquest món naturalista una figura arti-
ficial, nascuda de les tires còmiques, el superheroi alat, l’«home ratpenat». 
Aquest descomunal cos estrany conquereix el seu espai, com un elefant 
(animal fetitxe de Carlos Pazos) en una terrisseria, interrompent i alterant 
brutalment la plàcida sèrie, una ruptura anàloga a la «pájara» humana entre 
els corbatins o pajaritas. Batman mariposeando (1998) al·ludeix a l’home 
amb ales, fantàsticament superdotat, que assaja un joc de mimetisme el 
fracàs del qual és degut només a la desproporció dels cossos. I la seva 
penetració dins l’idil·li dels lepidòpters ha deixat rastre: l’intrús ha trencat 
el vidre de la caixa hermètica. 

Batman no té poders sobrehumans, és a dir, no pot —com fan altres 
superherois— travessar murs o vidres sense deixar enrere una estela de 
destrucció. En canvi, Bruce Wayne s’ha decidit pel vestit de ratpenat per-
què en una escena clau, onírica, meditativa, un ratpenat va irrompre a la 
seva biblioteca trencant el vidre. A més, el Cavaller de la Nit s’ha entrenat 
especialment per al camuflatge. Ara, el ninot de plàstic, sorgit d’una de les 
col·leccions de Carlos Pazos, es lliura a la ridiculesa, ja que la seva dimensió 
i material fan de l’exercici de mimetisme un intent fútil, una pobra disfressa 
carnavalesca. Metamorfosi fallida. I la col·lecció autèntica s’ha reencarnat 
en obra d’art.

Com la sentència citada més amunt, aquest treball abasta tota la poètica 
de l’artista en relació amb el procés d’elaboració dels seus assemblatges, 
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que mostren l’òbvia distància irònica cap al col·leccionisme. No confia en 
l’autonomia d’expressió artística de les seves col·leccions transportades a 
la seva obra, no en té prou amb el mer desmuntatge, el mer cut and paste, 
sinó que li cal manipular, en un acte més o menys dràstic, destorbar l’ordre 
idíl·lic, la coherència harmònica de la sèrie, classificada i completada temps 
era temps. Deu ser la falta de l’instint o la necessitat de l’ordre allò que 
el separa d’un col·leccionista de soca-rel; li interessa més aviat impregnar 
de caos qualsevol conjunt massa coherent, épater el vessant petitburgès 
inherent al col·leccionisme convencional. A ell no li importa destruir, on un 
col·leccionista sempre procurarà salvar. Admet, és clar, la dialèctica d’or-
dre i caos (fins i tot la sensació de caos aparent en un collage amaga un 
cert ordre) i arriba a afirmar que està «bastant ben organitzat», malgrat que 
sigui obsessivament acumulatiu, i que es troba en una recerca permanent 
—tranquil·litzadora— de l’«ordre ideal». 

Munta col·leccions, això sí, de llibres, de guitarres elèctriques de piles, 
de ceràmica de Vallauris, de més de dues mil postals reflectants, «estéreos»; 
a més de records, sobretot de la infantesa: Sagrats Cors, per exemple, o 
innocents icones de fantasia per a nens, tot l’arsenal de Disneylàndia, mons-
tres i herois virils, verge negra i goril·la albí inclosos. Però, segons ell, el seu 
col·leccionisme resulta tan poc vocacional com el seu art. Malgrat la relació 
simbiòtica amb els objectes, sap abandonar les sèries fàcilment quan toca, 
i així el problema de la manca d’espai a la seva casa de Cotlliure i al pis de 
Barcelona no sembla que l’afecti tant com a d’altres col·leccionistes. En 
canvi, m’ha confirmat que acostuma a «omplir» qualsevol recer, qualsevol 
espai que ocupi.

En les seves aventures de flâneur pels encants d’aquest món, l’amateur 
Pazos cultiva el seu col·leccionisme empedreït, sense fins cientifistes ni 
utilitaris, buscant, de vegades compulsivament, curiositats o records no 
necessàriament reals i autobiogràfics, sinó construïts. El recol·lector de 
restes percep naturalment la càrrega simbòlica i conceptual de ganivets, 
pistoles, caparrons africans, bijuteria, discos de vinil...
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Cada col·leccionista amb el seu tema
Varia el grau d’intensitat, també quantitativa, entre passió dominant, 

idea fixa, obsessió fetitxista fins a autèntics casos de col·lecciomania. No 
aspiro de cap manera a posicionar Carlos Pazos en aquesta escala. A més, 
es defensa amb ungles i dents contra la mera idea que li pengin etiquetes, 
no les pot veure «ni en pintura». Col·leccionista? No. Art kitsch? Un no 
rotund. Camp? Tampoc. 

Tanmateix, m’atreviré a indagar en aquests conceptes; en alguna mesura 
contribuiran a la comprensió de l’obra pazosiana.

Malgrat que les inclinacions col·leccionistes molt poques vegades portin 
un individu a consultar un psiquiatre, accediré a les demandes dels editors del 
present catàleg que els faci «un diagnòstic de la patologia del col·leccionista». 
La majoria dels assumptes curiosos en aquest àmbit, entre d’altres les inter-
pretacions dels clàssics psicoanalistes, no són per prendre-se-les gaire seri-
osament a aquestes altures. Per començar, els grans representants de la 
confraria eren tots ells col·leccionistes empedreïts: Freud, Jung, Lacan, Clé-
rambault, aquest últim un autèntic cas patològic de fetitxisme tèxtil... Sigmund 
Freud, que acaparava objectes arqueològics (en tenia fins a tres mil), sostenia 
una analogia entre la seva col·lecciomania i les excavacions professionals en 
la prehistòria, el subconscient dels seus pacients. Encara que avui semblin 
antiquades les dues principals tesis freudianes entorn del col·leccionisme 
apassionat, compulsiu, considerat aleshores una activitat substituta d’impul-
sos libidinals i a més com una regressió a la fase anal, cal admetre el fet que 
el 90% dels nens col·leccionen fins a la pubertat i que els vells, en una fase 
sexualment menys activa, tornen a acaparar objectes. Una variant extrema 
d’aquesta tendència, observada sobretot en vells solitaris i esquerps que 
acumulen compulsivament en rònegues llars tota mena de deixalles (però 
també objectes de luxe, sense consciència del seu valor real), s’ha anomenat, 
des dels anys setanta, «síndrome de Diògenes». Avui dia, els psicoanalistes 
es distancien del caràcter anal retentiu i de succedani eròtic de la passió 
col·leccionista i, a tot estirar, la interpreten com la sublimació d’una pèrdua, 
com a compensació d’un trauma de privació, d’una separació (d’un familiar 
pròxim), fins i tot d’una identitat esgarriada. Sens dubte, el component de 
regressió narcisista a la infantesa s’ha de tenir en compte.
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Els clàssics comentaris freudians sempre porten la seva dosi de cons-
trucció literària i a la inversa, algunes ficcions literàries deuen molt a la des-
cripció de casos de Freud. Ho confirma la crítica argentina Beatriz Sarlo: la 
gran literatura s’escriu sobre una monomania; un gran personatge sempre 
serà maniàtic, obsessiu. Així, l’exemple del col·leccionisme de paperets, els 
papiers collés de Braque i Picasso (de 1912), també té la seva contrapartida 
en l’àmbit literari i en el psicoanalític.

Heus aquí el relat d’una psiquiatra de Basilea, que a la clínica s’enfronta 
a un pacient depressiu per esgotament. Aquest pacient acostumava a aple-
gar qualsevol trosset de paper trobat als carrers de la ciutat, i el marcava 
amb la data i el lloc de la troballa. Afectat per la síndrome de Diògenes, 
conservava els paperets en bosses grosses, primer al soterrani de casa seva 
i després a l’apartament, fins que la col·lecció va arribar a unes dimensions 
tals que ja no li deixava espai per viure, devorava el col·leccionista o acu-
mulador. Aquest cas, basat en fets reals, adquireix un caire mòrbid en un 
conte d’Anatole France, «L’illa dels pingüins» (1908), en què l’erudit prota-
gonista cau d’una escala de l’estudi i arrossega el seu arxiu en la caiguda, 
un mar de fitxes sota el qual queda enterrat, ofegat.

En el camp de les belles arts —no pateixis, Carlos, no conec casos mortals 
en aquest terreny—, les obres basades en el col·leccionisme de paper imprès, 
en el segle xx, van arrencar amb els collages cel·lulòsics de Schwitters, Bra-
que, Picasso o Man Ray —Collage/L’Âge de la colle (1935)—, i abunden en 
instal·lacions contemporànies de l’arte povera de Boltanski o Mario Merz. El 
suís Dieter Roth va exposar en un museu de Zuric una col·lecció monumental 
de tot el paper, tones de deixalles, d’arxius que, al llarg d’un any, havien passat 
per les seves mans. Els àlbums de fotos autobiogràfics d’Annette Messager 
estan ordenats segons una taxonomia detallada, per exemple, «Els papers 
que embolicaven les taronges que em vaig menjar». Anna Oppermann culti-
vava un col·leccionisme extremadament acumulatiu, intimista, de papers de 
la seva vida quotidiana, curiositats, partícules, restes, i els instal·lava en un 
conglomerat tridimensional a la cantonada d’un local, dipòsits de la memò-
ria autobiogràfica. Es transfigura el lloc comú cap a una dimensió estètica 
sublim, inesperada. Gairebé no existeixen obres de Carlos Pazos en què no 
hi aparegui cap paper imprès, encara que només sigui un trosset.
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Ni col·leccionista ni camp?
El paper és sols un de tants col·leccionables de l’arte povera. Charle-

magne Palestine, l’esmentat escultor de Brooklyn, durant anys, s’ha consa-
grat als animalons de peluix abandonats pels nens, impregnats de la memò-
ria d’emocions i carícies passades. A partir d’aquestes joguines sagrades, 
ídols, «fetitxes», l’artista-col·leccionista crea una escultura acomodant-les 
en un nou context. Malgrat el seu estatus d’articles de massa, kitsch, gas-
tats i tacats per l’ús, posseeixen un significatiu valor subjectiu d’associa-
cions emocionals, sensuals, històriques o nostàlgiques, icones del temps 
perdut de la infantesa. L’art que recull i recicla aquests objectes hi experi-
menta, els desmunta, els ironitza i es fonamenta en el principi del collage 
o del muntatge i la deconstrucció, de manera que apunta a una estètica 
kitsch o camp. Aquesta, sorgida de l’art pop, ignora la valoració negativa 
d’antany, quan encara es destriava nítidament el kitsch de l’art. Durant els 
anys vuitanta i noranta, aquesta dicotomia s’elimina i s’inicia el kitsch art als 
Estats Units; es tornen obsolets criteris de bon o mal gust com a atributs 
pejoratius que una cultura elitista ha atorgat als productes destinats a les 
masses: postissos, epigonals, desproporcionats, sobrecarregats, medio-
cres, petitburgesos, patriòtics, ingenus, idealitzadors, trivials, frívols, cur-
sis, melodramàtics, sentimentalistes, sensacionalistes, d’estils heterogenis 
i reducció estereotipada. 

No sorprèn que Carlos Pazos, els assemblatges del qual es relacionen 
amb el procediment descrit, emeti la pregunta retòrica sentenciosa: «Per 
què ha de ser de “mal gust” el gust pel mal gust?» La sensibilitat camp sub-
ministra claus òbvies a la seva obra, ja que sovint exalta l’artifici, l’estilit-
zació, l’esteticisme teatral, l’excés i el sexe (incloent-hi les transgressions 
genèriques). L’actitud ambivalent, alhora iconoclasta i reverencial, envers 
la cultura plàstica, pop, de masses, parodia i satiritza materials kitsch col-
leccionats, però també els rehabilita i els rendeix tribut. La predilecció per 
la iconografia catòlica (relíquies), per exemple, per l’àmbit infantil, o la fas-
cinació pel cinema clàssic (hollywoodenc) amb el seu sistema d’estrelles i 
glamour, la comparteixen tots els artistes de sensibilitat camp, com Andy 
Warhol, Pedro Almodóvar, Manuel Puig o Pierre et Gilles.
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Una certa afinitat de l’art de Carlos Pazos amb el camp em sembla inne-
gable. Però ni és totalment camp ni totalment col·leccionista, en el sentit 
que no conserva el seu tresor, sinó que el posa en joc, l’arrisca. No obre 
espais d’allò idèntic, mirant de completar sèries i crear enclavaments de 
sentit en un món contingent, sinó que provoca significats trencant sèries i 
fomentant així la productivitat artística. Un collage no és col·lecció. Con-
fereix als objectes una esfera pròpia i una segona raó de ser en posar-los 
en un veïnatge inusual, de manera que s’hi suscitin noves i insòlites dimen-
sions, paronomàstiques i calembouresques. 

El plaer voluptuós que experimenta en acumular no l’ha fet mai abando-
nar el marcat culte sensual als objectes en quantitats hiperbòliques; m’ima-
gino casa seva com un gabinet de meravelles, lluny de la bóta de Diògenes. 
Sempre i a discreció ha arreplegat materials, obstinadament, sense arribar 
mai a la saturació i amb la mateixa sorprenent perseverança que li ha estat 
pròpia en el seu ofici. Si ocasionalment enceta una col·lecció, Carlos Pazos 
en perd el control molt aviat i torna al seu estat d’acumulador, sense sentit 
ni principi estructurador, lluny de sistemes categorials, però ajustant-se a 
un ordre i concert que li són propis. Si hi ha un ordre en els seus objectes, 
serà interior, imperceptible per a d’altres persones, fins que no els vegin 
integrats en l’obra d’art acabada i titulada.
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Mai no he tingut la sensació que la meva dedicació a l’art estigués 
impresa en el meu programa genètic. No sóc artista vocacional, ni dotat. 
Sóc artista per voluntat, sóc artista per decisió, per entossudiment de con-
vertir-me en algú amb una certa idea de risc, en algú radicalment inútil, 
convençut que no ens hem de resistir a fer el ridícul: disposat a morir amb 
les botes posades. Em refereixo al meu paper social.

Jo volia ser res. En realitat, jo no volia ser. Però ja que era aquí, pressen-
tint d’alguna manera el Thomas Bernhard que tant m’acompanyaria molts 
anys més tard, quan era petit ja vaig optar per prendre la direcció contrària. 
«De l’oposició, guanyi qui guanyi», resumiria, pragmàtica, la meva mare.

Posats a ser, ser res. Posats a estar, amb les estrelles. Ser star.

El meu caràcter melancòlic, esponja escleròtica amarada de tristeses 
i displicència, es desorientava, perplex, entre una malsana atracció per la 
soledat i una picant afició al perill, a aquell «Qui ha dit por, nois?», que em 
va llegar el meu avi matern.

Per raons familiars, visitava sovint un parell d’estudis de pintura de cava-
llet. Tot era seductor. Les vidrieres emplomades filtrant la llum, especial-
ment impressionants les zenitals, les feixugues cortines de vellut, una mica 
deslluïdes, que matisaven la claror i remataven els teginats grandiloqüents, 
la palpitació del color, l’absència de les models que jo sabia que havien 
estat allà i el vaporós mareig al qual m’abandonava, possiblement perquè 
em «col·locava» amb els olis, vernissos i trementines. L’estètica d’atelier era, 
sens dubte, l’escenari ideal per al futur de la meva soledat.

Acabava de fer set anys. En un inútil intent de perseguir els fantasmes 
que feien niu en la foscor, em vaig rendir a l’evidència del despertar quoti-
dià sense poder convertir-me en la meva ombra i em vaig disposar a cultivar 
altres il·lusions. Atès que la vida semblava no tenir remei, faria el possible 
per viure no una, sinó diverses vides. En una atractiva i callada transhumàn-
cia felina, em passejaria per un munt d’escenaris interpretant els matisos del 
paper més adequat, en cada moment, al meu desidiós estat d’ànim. Romàn-
tic per individualista, excèntric per exagerat, dandi per impertinent.
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Vaig aprendre a veure i em vaig oblidar d’imaginar. Per por, més que 
no pas per gosadia, triava la disfressa oportuna per representar més bé el 
paper que cada situació exigís. Amb la meva cara gairebé desconeguda, 
com una calcomania, aixafat al voral, «representava» amb una de les mei-
tats de la màscara.

Acerb detractor de viure, infatigable i perseverant en la tasca de mirar 
de comprendre el món, ja que no de compartir-lo, em vaig proposar d’arris-
car-me i dedicar-me a allò inútil, a disfressar la vida de passatemps. Davant 
la idea inculcada d’un futur endiumenjat i transcendental, l’única sortida 
consistia a no entendre l’existència com un camí cap a una meta. M’atreviria 
a abandonar el tedi i la monotonia, el confortable avorriment d’un esdeveni-
dor que promet. N’hi hauria prou de «passar l’estona», recreant-m’hi fixant 
petits detalls i afinant diferències, amb la pruïja d’ensarronar, amb aquesta 
sortida de peu de banc, l’estafa irremeiable de la vida. 

Evitar la perfecció per a la qual se m’intentava preparar. Escapar-ne a 
través de l’art, contrariant la meva família. Ser artista com a coartada, com 
a excusa per superar la timidesa, fer l’incorrecte, dir barbaritats i cometre 
imprudències. Per fer el ridícul sense manies, sense haver d’encapotar la 
desemparança, les angoixes, els terrors, la ignorància, amb el cerimoniós 
rictus de la immutabilitat. Desitjava la celebritat com una manera de des-
trossar l’embolcall de falsa modèstia, la mesquina naturalitat i l’aclaparadora 
mediocritat de l’entorn resclosit que m’envoltava. Un entorn impregnat del 
tuf de capellans, militars, funcionaris, botiguers i burgesos confabulats amb 
el dictador, que ofenia qualsevol forma de sensibilitat. 

Pretenia, descarat, retratar les fantasies autobiogràfiques de tothom. 
Afrontar amb ironia les males passades i anticipar, amb sorna, l’irremeia-
ble. Més enllà d’aquest improbable ser stars, els éssers humans em pro-
porcionaven poc material sensible. No resultaven excitants ni per als meus 
ensonyaments ni per a les meves pupil·les. Em semblaven irremeiablement 
obtusos i opacs. Els objectes, com els animals, semblaven més amables, més 
dialogants, en suma, molt més «persones». Però fins i tot els animals eren, 
tot sovint, massa humans. Em vaig concentrar en els objectes. Em vaig fixar 
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inicialment en els més artificiosos, els més atractius, els més sorprenents, 
els més inútils. I en aquest desequilibri, vaig aconseguir convertir-me en 
vident de les històries mudes que aquests objectes supuraven.

Em vaig construir com a artista. Artista i funàmbul, a la corda fluixa, 
mantenint la independència davant d’una «afició» i davant d’un mercat que, 
d’altra banda, s’han fixat ben poc en mi; no em consideren un professional. 
I, de fet, no s’equivoquen, perquè sempre he rebutjat que la dedicació a 
l’art sigui concebuda com una (la meva) professió. La meva dedicació a 
l’art obeeix a un intent de supervivència social i emocional. Perquè com 
a artista intencionat, sóc un artista convençut que l’art és evitable, que 
no serveix per res, o, com a molt, per fer-nos companyia en la desolació. 
Com pot acompanyar-nos, sense més pretensions, aquesta manera de 
col·leccionar sense catalogar que no consisteix a omplir caselles, sinó a 
acumular, amb cobdícia obsessiva, retalls del passat, amb o sense pedigrí, 
per «apaivagar» ansietats nostàlgiques.

La meva feina és la d’un amateur amb ànima de boxejador, però amb els 
peus mal assentats i cop de puny gens demolidor. Un artista amb matisos 
fora de registre, que ha preferit apuntar abans que disparar i que ha bus-
cat el crit en la més inesperada onomatopeia, no en la més escruixidora. 
Un artista intimista. No un artista parapolític. Un artista lleuger, no volàtil 
o insubstancial. Autista?

Només m’adono del present quan ja ha passat, és a dir, quan és passat. El 
fet de no madurar a temps m’ha permès envellir endarrerint el desengany. 
Romàntic atacat de descregudesa absoluta, l’art és al capdavall, sobretot, 
el meu espai de resistència. L’espai de l’autenticitat de l’artifici, del desen-
gany, de la relliscada, de l’il·lusori, de la simulació, de l’intersticial, d’allò 
larvat i enquistat en l’intersticial. Aquest espai, obert o tancat, en què, ja 
que no puc deixar de ser, gairebé aconsegueixo de no ser res.

En el fons, potser ni tan sols volia ser artista.
Carlos Pazos 
París, gener 2006
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