
«Entre les persones que he conegut hi ha Éluard, Sartre, Hugnet,
Man Ray, Virgil Thompson, Hans Arp, i molts altres. Són tots uns

eixelebrats, sense excepció.»
Clement Greenberg, postal a la seva mare, 13 de maig del 1939

«És agradable comprovar que a prop nostre, just a l’altra banda de
l’Atlàntic, hi ha un nou món, on viuen persones amb un intel·lecte

relativament innocent i una mirada no contaminada per massa
lectures ni contemplacions.»

Jean Cassou, A French Viewpoint, 28 de novembre del 1954

«Si ell (Harold Rosenberg) i altres interpretessin la seva obra
correctament significaria el final del capitalisme d’estat i del

totalitarisme.»
Barnett Newman a Dorothy Gees Seckler, 1962

«Aquest estil s’hauria de protegir perquè al capdavall és el símbol
de “la lliure empresa en el camp de l’art”.»

Alfred Barr i Nelson Rockefeller a Henry Luce en referència a
l’expressionisme abstracte, en una carta del 1949 

Al meu entendre, aquestes quatre citacions defineixen amb força exac-
titud el període que va des de l’Alliberament de París fins a l’escalada
de la Guerra Freda després de la repressió d’Hongria el 1956. D’una
banda, hi ha Clement Greenberg que, cap al 1939, ja té la idea forma-
da que França no pot oferir res d’autèntica qualitat. De la seva relació
amb els cercles surrealistes conclou que aquests estan massa distan-
ciats dels seus interessos filosòfics, cosa que no li permet copsar les
complexitats de l’escena intel·lectual francesa. Aparentment, els senti-
ments que expressa en aquesta breu postal adreçada a la seva mare
havien arrelat profundament en el seu estat d’ànim, ja que durant la
resta de la seva vida va intentar substituir aquests individus eixelebrats
per artistes seriosos i/o hedonistes procedents de Nova York. Aquesta
incomprensió d’altres cultures i sistemes polítics no es limita, curiosa-
ment, a Clement Greenberg. Només cal llegir l’article de Jean Cassou,
director del Musée d’Art moderne de la Ville de Paris, del 1954, per
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Pinzells, pals i taques: algunes qüestions culturals a Nova York i París
després de la Segona Guerra Mundial 
Serge Guilbaut

Joe Rosenthal
Alçant la bandera a Iwo Jima,
1945



Com que aquest període va ser essencial per a la reconstrucció nacio-
nal i la reorganització social tant a França com a Estats Units, la produc-
ció artística es va convertir en un element clau per als debats ideològics
de la Guerra Freda; i, com que no es podia recórrer a la bomba, l’art i la
cultura en general es van convertir en les armes preferides de molts.
Picasso i Newman hi estarien absolutament d’acord.

L’objectiu de l’exposició no és, doncs, presentar a les parets del museu
un seguit d’obres d’artistes coneguts, sinó també integrar-los en un
debat crucial en què també participava directament o indirectament la
seva producció artística. Les obres d’art es posen en situació, per dir-ho
d’alguna manera, i trenquen la inviolabilitat del cub blanc i la camisa de
força instituïda per un poderosa tradició formalista o especialitzada. Per
mitjà de la integració en l’espai del museu d’altres disciplines a part de
la pintura i l’escultura, les obres d’art s’entendran i es contemplaran
com una part vital d’un diàleg ampli i apassionant sobre la identitat
nacional i el posicionament individual i social en un moment important
de reorganització general. Pel·lícules, diaris, arxius, entrevistes i progra-
mes de ràdio es confronten amb obres d’art per tal d’articular idees
sobre la construcció inicial de la modernitat de la postguerra. Les acti-
vitats i els pronunciaments de l’avantguarda se sobreposen intenciona-
dament amb les proposicions oficials i tradicionals per mostrar com es
van produir les eleccions estètiques crucials durant la Guerra Freda, en
un moment en què el simbolisme i la propaganda van passar a ser el
centre de l’atenció.

El que es proposa l’exposició és el següent: en primer lloc, recuperar
moltes de les pintures que avui han quedat estancades en un espai
sense sentit, on l’estatus de celebritat n’ha buidat el significat inicial
i l’ha substituït per una signatura d’article de consum. Però també és
important presentar el significat històric d’altres propostes, que han
estat oblidades i esborrades de la història canònica lineal. Cal aclarir,
però, una qüestió essencial: la finalitat de la juxtaposició crítica no és
generar una altra inversió revisionista, sinó més aviat plantejar una dis-
cussió al voltant d’algunes de les causes per les quals determinades
eleccions fetes sota fortes pressions culturals i polítiques es van conver-
tir en crucials i dominants tant a França com a Estats Units. Aquest feno-
men, que es va centrar en determinats aspectes, va eclipsar ràpidament
la comprensió i la magnitud d’altres possibilitats estètiques. Explicar la
mecànica d’aquestes tries és el propòsit central d’aquest projecte.

L’exposició se centra en un moment històric breu, 1944-1956, en què
la producció cultural va tenir una gran importància social i política. El
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entendre la gran distància entre les dues cultures. Cassou considera
que els nord-americans són innocents i ingenus, incapaços de sentir el
pes de l’experiència intel·lectual. Aquesta lluita de clixés fa molt de
temps que funciona, i tot i que sembli estrany, encara és vigent avui. La
força, la violència i la vehemència de les obres nord-americanes conti-
nuen contraposant-se amb força a les petites, precioses i dèbils pintu-
res franceses. Fins i tot els francesos han subscrit aquesta idea, i veuen
els nord-americans com un poble «bàrbar i disposat a tot». No cal dir
que tots aquests clixés es tractaran en aquesta exposició.

El segon grup de citacions, de Nelson Rockefeller i Barnett Newman,
també condensa una idea essencial de l’època: la dificultat d’acceptar,
entendre o fins i tot analitzar una producció artística que intentava defi-
nir l’angoixa, les esperances i els desitjos de la nova generació que va
sorgir després de la guerra. Tant a França com a Estats Units, el llen-
guatge artístic es va haver d’enfrontar amb una tradició de contempla-
ció, parapetada amb fórmules canòniques establertes i forts ideals en
el terreny ideològic. Per això tants artistes, i alguns de molt bons, que
van treballar entre el 1945 i el 1956 van ser poc visibles o fàcilment
oblidats per la història de l’art i els museus, víctimes d’una ideologia
profundament formalista, forjada a partir dels perspicaços escrits de
Clement Greenberg a Estats Units, que havia estat formulada per pre-
sentar un front nacionalista unificat, sovint oposat als mateixos objec-
tius dels artistes (Barnett Newman, Clyfford Still).

La descolonització de la mirada

Un dels principals objectius d’aquesta exposició és descolonitzar la
mirada occidental. La idea és poder deambular lliurement per la cultura
de la immediata postguerra sense les ulleres formalistes dissenyades a
Nova York, o fins i tot a París, unes ulleres que acorralen la mirada ama-
teur en un marc molt limitat. El que amb sort aconseguirà l’exposició
no és reconfigurar el cànon afegint-hi altres noms, sinó oferir un espai
on es pugui entendre l’extraordinària diversitat cultural que tenia lloc 
a ciutats com París i Nova York, mentre Occident es reorganitzava i es
replantejava les identitats nacionals després de la Segona Guerra
Mundial (1944-1956).

L’exposició documenta aquest període específic, que va des de l’eufòria
de l’Alliberament i la reconstrucció fins al pessimisme i el temor a la
Guerra Freda, i acaba, amb alegria o disgust segons el color polític de
cadascú, en una incipient cultura consumista, seguida per la desestalinit-
zació que va transformar radicalment Europa i Amèrica a partir del 1956.
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És interessant observar que les noves idees que reflectien diferents
maneres d’entendre el paper dels artistes es van publicar per primer
cop en una sèrie de revistes, publicacions i diaris que van participar ple-
nament en la reconstrucció occidental. Em refereixo concretament a
Les Lettres françaises, Combat, Art d’Aujourd’hui, Rixes, Phases, Les
Deux Soeurs, Arts i Cimaise de París, i Partisan Review, Possibilities,
The Tiger’s Eye i The New Iconograph de Nova York. 

En una exposició com aquesta, doncs, llegir imatges de la postguer-
ra hauria de ser el contrari que consumir-les. Hauria de ser una tas-
ca activa i interpretativa, no simplement una obsessió per articular
intel·ligentment la lògica interna de la construcció de l’obra d’art.
Aquesta lògica, crucial en si mateixa, també hauria d’estar connectada
amb una estratègia de producció lligada a les possibilitats històriques
i complementada per un estudi del seu ús en la cultura en general.
Aquest és el marc que ofereix l’exposició. L’artista, quan tria determi-
nades opcions que estan al seu abast i no d’altres, fa eleccions estèti-
ques molt significatives en el context de la producció. Per això, en el
curs de l’exposició, es presenten sales buides de context, on les obres,
en comptes de contraposar-se, estableixen un diàleg entre si. La reapa-
rició rítmica de l’espai neutre del museu deixa parlar les obres, com se
sol dir, però aquest cop, les obres s’adrecen a uns visitants que tenen
certs coneixements previs de la lògica que hi ha al darrere, continguda
en les sales precedents. Aquestes sales de reflexió permetran al visi-
tant llegir i avaluar els missatges i les qüestions que els artistes indivi-
duals han inserit en les imatges, en al·lusió a la seva època i a la història
de la seva disciplina, amb totes les seves complexitats i contradiccions,
de manera que la mirada de l’espectador quedarà sorpresa i encanta-
da davant de les noves troballes i possibles interpretacions.

Ara sembla possible tornar a analitzar la força de l’art de França i Estats
Units, ja que un món global en evolució per fi qüestiona i deconstrueix
ideològicament els discursos canònics i centralitzats. De fet, la produc-
ció cultural dels anys cinquanta ha estat assimilada fins a tal punt que,
en els cercles acadèmics, l’art produït durant el període de la immediata
postguerra ha estat gairebé només considerat segons els criteris desen-
volupats durant la Guerra Freda per crítics d’art intel·ligents, però par-
cials, que van obrir una nova via cap a la qualitat dirigint el torpede
d’Alfred Barr gairebé cegament a través del seu detallat mapa formalis-
ta. Ara el tema és tornar a avaluar les eleccions estètiques que es van fer
sota condicions específiques, per tal de copsar la qualitat de determina-
des expressions que durant molt de temps no hem tingut la possibilitat
de veure, a causa dels esquemes rígids de la crítica d’art i de les pràcti-
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marc cronològic utilitzat ens permet abordar les nombroses batalles en
les quals es va involucrar l’art i el context en què es van produir les pin-
tures i les crítiques d’art. Fets clau, com les exposicions del 1946, el cas
de Boston o l’esforç propagandístic d’Estats Units a Europa i les reac-
cions que va provocar, van constituir una part important de la recepció
i la creació artística. L’art i els fets històrics van de bracet en aquesta
exposició, no en una relació de causa-efecte, sinó en una relació sim-
biòtica. La moda, el cinema, la ràdio, l’art i la política es convoquen per
alertar el visitant de l’alt grau d’integració de l’estètica i la política en
una època de reconstrucció de la identitat nacional i del reconeixe-
ment internacional.

Presentades d’aquesta manera, en un diàleg amb la seva pròpia histò-
ria i en relació amb els problemes de l’època, les obres es converteixen
en senyals sensibles en el caos de la vida quotidiana i permeten a l’his-
toriador no només analitzar els paràmetres d’un discurs, sinó també les
característiques d’una cultura capaç de produir aquestes imatges. En
altres paraules, articulen, cristal·litzen i expressen els temes específics
que aborda, sovint també amb manipulacions, la crítica d’art. De la
mateixa manera que els nusos visuals d’una pintura integral de Jackson
Pollock atorguen coherència al que és informe, també les pintures
cohesionen el caos aparent de la vida quotidiana. Els quadres es troben
immersos en el seu temps, del qual parlen alhora que aquest els parla,
conscients, però encara no del tot formats, en un procés de transforma-
ció incessant. No només ofereixen alguna cosa per veure, sinó també
alguna cosa per llegir i per reflexionar.

Però, per evitar la trampa de la sobreinterpretació, cal tenir en compte
els desitjos i les estratègies dels artistes. Inicialment, els artistes no esta-
ven disposats a acceptar cap significat atribuït al seu art per una recep-
ció perversa que podia diferir radicalment de la seva visió original (vegeu
les violentes cartes que Clyfford Still, Barnett Newman i Mark Rothko
van adreçar a Greenberg). Per això l’exposició no defuig de presentar les
obres d’art juntament amb els diversos discursos crítics que van desen-
cadenar, per alertar el visitant de les importants diatribes intel·lectuals
i polítiques en què participava la cultura plàstica i que era, en última ins-
tància, la força real que hi havia al darrere. Això és especialment aplica-
ble a aquell intens període de la Guerra Freda en què els artistes pro-
duïen imatges basades en posicions específiques, l’objectiu de les quals
era enfrontar-se a les altres i, de retop, fer determinades afirmacions
estètiques i polítiques. L’anàlisi detallada de les imatges i les estratègies
del discurs és essencial per entendre la diversitat de produccions artísti-
ques i la violència generada per les seves posicions estètiques. 
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itinerant d’art modern nord-americà que es presentava per Europa.
Aquesta història és ara ben coneguda, però caldria afegir-hi que aques-
ta total incomprensió de les qüestions culturals va provocar la renúncia
d’Estats Units a promoure la cultura des de l’estat, i aquesta tasca es va
acabar encomanant al sector privat. França i Estats Units, amb el seu
desig de demostrar al món qui era el líder cultural indiscutible, van
cometre grans errors estratègics des del principi.

El 1944, el Saló de Tardor de París va ser, en tot cas, el primer esdeveni-
ment que va marcar l’inici d’una nova era, una nova civilització després
de molts anys de patiment i ocupació. Va ser un senyal important, per-
què, a més de presentar l’obra d’uns quants artistes francesos joves,
que van desenvolupar un nou estil parisenc durant l’Ocupació, es va
retre homenatge, com a gest simbòlic, a un nou seguidor del comunis-
me: Pablo Picasso. Es va dedicar tota una sala a la seva darrera obra, un
signe clar que el país –que sortia a poc a poc de la Resistència, encap-
çalada pel Partit Comunista– trencava definitivament amb la França de
Vichy i es tornava a comprometre amb els valors del progrés. 

Aquest tractament distanciava Picasso, com a símbol de la nova era,
d’altres mestres com Henri Matisse, Pierre Bonnard, Raoul Dufy, Marcel
Gromaire i Maurice Brianchon, també representats en el Saló. Més que
un homenatge al pintor, era el senyal que finalment s’havia produït la
victòria sobre les forces del mal i el col·laboracionisme, i que aquest
triomf tenia un rostre, un rostre modern i internacional: el de Pablo
Picasso. Aquest missatge era tan fort, i per a alguns tan aclaparador,
que es van produir aldarulls a la sala dedicada a Picasso durant la inau-
guració i va caldre la intervenció de la policia per protegir-ne les obres.
Segons els diaris de l’època, sembla que s’hi va congregar una multitud
tal que d’un moment a l’altre va ser difícil de controlar; es van despen-
jar alguns quadres de les parets i d’altres es van esquinçar. 

Un dels motius de la indignació del públic va ser que algunes pintures
recordaven vivament l’horror de l’Ocupació; tots els quadres (74 en
total, més cinc escultures) mostraven el claustrofòbic patiment psicolò-
gic d’aquells anys de silenci. Però també reaccionaven en contra del
col·laboracionisme i, en aquest context, la imatge de Picasso en va sor-
tir renovada. El fet que durant molts anys aquest tipus d’art no hagués
estat disponible per al públic, i que els joves estudiants d’art no hi esti-
guessin familiaritzats, també va tenir alguna cosa a veure amb els alda-
rulls. Però sembla que encara més important va ser que, en el codi de
l’escena artística, un Picasso triomfant significava una esquerra triom-
fant, una resistència poderosa. 
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ques museístiques en general. Analitzem, doncs, aquest procés que
porta a configurar la cultura i el gust.

La reconstrucció de França i el Saló del 1944

El període de la immediata postguerra va estar marcat per una llarga
i difícil recreació d’un paradís perdut en un moment en què les rela-
cions internacionals s’estaven desintegrant i les produccions artísti-
ques i culturals eren elements clau de la política exterior entre Occident
i els països de l’Est a mesura que s’instal·lava la Guerra Freda. Va ser en
l’àmbit artístic on França va trobar alguna cosa a la qual donar suport.
La seva imatge cultural es va veure com un element indispensable per
tornar a situar el país en l’escena internacional. La qüestió essencial era
saber quin tipus d’imatge era la més apropiada per tornar a ocupar un
primer pla. Tot i les expectatives franceses, no era una empresa fàcil,
perquè les divisions entre diferents faccions no només eren notables
en l’esfera política, sinó que a més eren violentament presents en l’àm-
bit cultural. Els crítics d’art, des de diaris polititzats, defensaven i procu-
raven imposar diferents tendències estètiques segons la seva visió polí-
tica del nou món de la postguerra, i França, com Itàlia, es van convertir
en països clau per a la propaganda i el proselitisme de les dues princi-
pals potències del moment, Rússia i Estats Units.

Atrapada entre els dos països, la cultura francesa es va veure obligada
a fer equilibris, en un estira-i-arronsa que la feia anar d’un costat a l’altre
en una competència devastadora, però sovint molt subtil. El que esta-
va en joc a França –després d’haver-ho perdut gairebé tot, incloent-hi
bona part del seu honor, durant l’Ocupació– era la seva imatge, el seu
passat i el seu present cultural, que, tanmateix, sovint es presentava
d’una manera desconcertant. Per exemple, el govern francès va enviar
dues exposicions simbòliques a Estats Units just després de l’Allibe-
rament: una gran exposició de moda, titulada Théâtre de la Mode el
1945, i una altra de pintura el 1946. Si bé la presentació de 228 mani-
quins de 68 centímetres d’altura va obtenir un èxit sense precedents,
la mostra d’art va ser un motiu de vergonya per als francesos, a causa
de la naturalesa excessivament tradicional de les preferències institu-
cionals. Alguns crítics nord-americans, com Greenberg, van aprofitar
l’oportunitat per declarar la defunció de l’art francès, i anunciar que l’art
nord-americà s’havia posat al capdavant en la cursa per la supremacia
cultural mundial.

Però no era tan senzill, ja que el Congrés d’Estats Units va cometre un
greu error quan va fer tornar, per raons polítiques, una brillant exposició
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plena de figures maternals, vistes rurals i naturaleses mortes aviat es va
convertir en un tènue teló de fons de l’obra de Picasso que, alhora
ombrívola, estimulant, acerba, alegre, secreta i formalment sorprenent,
es va convertir gairebé literalment en el cor de França.

L’estratègia de Francastel, que va publicar un llibre que va marcar una
fita històrica, Nouveau dessin, nouvelle peinture: L’École de Paris, i de
l’establishment cultural francès, semblava una mena de «gran salt
enrere» per intentar tornar a connectar amb un passat brillant i esbor-
rar els terribles anys de l’Ocupació i el col·laboracionisme. Aquesta
mena d’ocultació terapèutica no va poder fer front a les enormes trans-
formacions ideològiques i emocionals de la postguerra: l’error va ser
que els comissaris d’art continuaven ancorats en una lluita del passat,
sense adonar-se que ara els objectius eren molt diferents; combatien
en una guerra nacional, quan el que estava en joc havia passat a ser
internacional. 

Per als que defensaven Francastel, semblava que no hi havia cap altra
esperança més enllà dels valors de l’Escola de París. Gaston Diehl i
Bernard Dorival, per exemple, en un número especial de la revista
Confluences, van defensar la pintura tradicional que representava els
valors d’una França idealitzada, cartesiana, clàssica, com si la guerra no
hagués canviat res. «Deliberada, reservada, amb una sensibilitat, una
lògica i un raonament intel·lectuals, la pintura francesa moderna sem-
bla continuar, prolongar, la del passat. Per això, es mereix el qualificatiu
de clàssica. Què significa aquest terme? Significa que un art que
mereix aquest apel·latiu té un interès universal i un valor que només
pot provenir d’un contingut intel·lectual i racional. L’objectiu de l’art
francès sempre ha estat proporcionar a tots els moviments, fins i tot als
més barrocs, una modalitat clàssica i universal.»3

Segons la teoria establerta, a França, hi havia dos genis complementa-
ris, Picasso i Matisse; ¿no seria meravellós que la jove generació combi-
nés les dues qualitats? Aquesta era la utopia que buscava l’establish-
ment, i que efectivament va trobar en artistes com ara Marchand,
Gischia, Estève o Pignon. Però aquesta manipulació de gens estètics
no va produir una sèrie de superhomes sinó una sèrie deformada, tot
i que pintoresca i divertida, d’híbrids. Aquests artistes van exposar a
l’estranger ja el 1946 en un dels errors tàctics més greus de la post-
guerra, ja que Clement Greenberg va utilitzar aquesta exposició del
Whitney Museum per atacar la qualitat de l’art francès i menysprear la
totalitat de la cultura francesa de la postguerra, tret, estranyament, de
Jean Dubuffet i De Kermadec.4
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En general, aquesta exposició, i la gran visibilitat que va comportar per
a Picasso, va ser simptomàtica de les violentes divisions del món artís-
tic parisenc. Al centre del Saló, es va entronitzar un quadre relativa-
ment gran i força simbòlic: L’Aubade. Aquesta faula d’una dona-musa-
nació adormida, a punt de ser despertada per un músic, resultava molt
reveladora per a un públic versat en el doble sentit. El quadre abordava
la violència, l’alienació, l’espera, la reclusió, la lassitud, l’asfíxia, l’opres-
sió i el silenci carregat de significat; ho escampava als quatre vents,
però a través del silenci, per mitjà d’un tipus d’introspecció que la
França ocupada coneixia bé.1 Picasso s’expressava a crits, silenciosa-
ment en la seva pintura o de manera voluble en els seus poemes de
guerra. A través dels dos mitjans era capaç de crear un cert allibera-
ment psicològic. Es va convertir en un heroi, el Jacques-Louis David del
seu temps, cosa que va culminar amb el seu nomenament com a cap
del comitè de la depuració.

Situant Picasso al centre del Saló, le Paris Résistant va assolir diversos
objectius alhora. L’Estat francès reconeixia la categoria heroica d’a-
quest gran artista d’avantguarda, l’art del qual havia estat difamat per
Vichy. De fet, Picasso, segons l’article que va escriure Louis Parrot a Les
Lettres françaises, era com una au fènix ressorgida de les cendres de
la guerra: «És el símbol de la puresa, el símbol al qual tothom voldria
acostar-se per recuperar l’equilibri en aquests temps d’incertesa, una
força estable de la naturalesa que tanmateix desborda de cultura. La
seva presència va enfortir el món al seu voltant durant l’Ocupació... Va
retornar l’esperança a tots els que començaven a dubtar de la nostra
possibilitat de salvació. La seva fe en un futur millor mereix el reconei-
xement de tots els intel·lectuals, de tots els artistes del nostre país.»2

Picasso també representava la nova energia de França després de la
guerra; per això, es va convertir en el representant de la causa comunis-
ta després de la seva afiliació al partit, àmpliament anunciada per
la premsa l’octubre del 1944. Era el perfecte arquetip que buscava la
intel·lectualitat progressista francesa per donar al país una imatge
moderna i internacional.

El Saló també va mostrar una França més tradicional, amb obres de
Braque, Matisse, Bonnard, Gromaire i Vuillard, al costat de pintors joves
com Tal-Coat, Fougeron, Pignon i Gishia. Reconeixia l’art modern fran-
cès en general, un art que seguia les passes de la tradició sense mos-
trar-se excessivament acadèmic. Però, malgrat la representació de tots
els artistes que es van donar a conèixer durant l’Ocupació, incloent-hi
els anomenats Jeunes Peintres de Tradition Française, la seva obra
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1 El paper d’aquest quadre és
semblant al de la cèlebre
novel·la de Vercors, que Jean-
Pierre Melville va traslladar al
cinema el 1947, en una
pel·lícula anomenada Le
Silence de la mer, que també
tractava del silenci, la
internalització, l’alienació, la
por, però sobretot d’una
França plena d’orgull.

2 Louis Parrot: «Hommage à
Pablo Picasso qui vécut
toujours de la vie de la
France», Les Lettres
françaises, (7 d’octubre del
1944), p. 1.

3 Michel Florisoone va escriure
una cosa semblant a Les
Nouvelles littéraires en un
article titulat «Le Patrimoine
artistique». «Hi ha un cicle
d’art francès de la mateixa
manera que hi ha un cicle de
l’aigua i un cicle dels rius; cal
que els núvols que vénen de
lluny, del mar, de terres
foranes, omplin les fonts.
L’art francès es transforma
constantment, es reprodueix,
es dispersa, però creix en un
humus amarat de pluja.
Necessita un mínim vital de
productes importats.» 

4 Vegeu, Clement Greenberg:
«Review of an exhibition of 



bèl·liques abstractes davant del públic i es va donar a conèixer com el
soldat més diligent de l’abstracció, va ser descrit per la revista Time
com una lànguida odalisca.

En un món implacable dominat per la Guerra Freda, això, sens dubte,
va constituir el cop de gràcia. Però, malgrat tot, França veia el seu pas-
sat gloriós com un bitllet per a un futur del tot restaurat, i els francesos
estaven convençuts que el proper segle havia de ser un segle brillant
per a ells. Al capdavall, França havia estat el símbol dels bons temps, de
l’alta cultura i del moment àlgid de la civilització. París era, o havia de
ser, el centre de la supremacia occidental i el destí preferit pel turisme.
Per això, ja el 1945, es va crear el Théâtre de la Mode, que es va enviar
a Nova York i San Francisco, amb un gran èxit popular. Aquest èxit, tan-
mateix, va tenir uns resultats ambigus i perversos, i en la mentali-
tat americana França va continuar sent una dona guapa, però feble, 
tal com reflecteix la descripció de l’art francès que va fer Clement
Greenberg el 1946.

Tanmateix, a París, des del principi, la moda i les dones van ser, de fet,
un element simbòlic de resistència i no de passivitat. Escoltem Lise
Deharme, crítica de moda del diari comunista Les Lettres françaises el
1944, referint-se a les dones parisenques durant l’Ocupació: «Sí, les
parisenques, les de debò, durant quatre anys [...] van mostrar l’elegàn-
cia d’un cavall de carreres, no d’un cavall de tir. Aquestes dones, amb
les llàgrimes als ulls, però el somriure als llavis, boniques i maquillades,
discretes i profundament insolents amb els seus vestits impecables [...]
sí, exasperaven els alemanys. La bellesa dels seus cabells, del seu cutis,
de les seves dents, la seva esveltesa els posava nerviosos. Aquestes
parisenques eren resistents. Riques o pobres, la seva adorable presèn-
cia desinfectava els carrers i el metro pudent. Joves com les flors,
madures com la fruita, aquestes maníaques de la bicicleta tornaven el
somriure al rostre dels homes desencantats.»

Després de l’Alliberament, la moda va ser un dels principals àmbits de
discussió política i d’identitat. Però, el febrer del 1947, quan Christian
Dior va presentar amb gran èxit la seva primera col·lecció de la post-
guerra, anomenada New Look, les coses havien canviat una mica per
al Partit Comunista. Al cap i a la fi, era l’any del començament de la
Guerra Freda, quan Ramadier va destituir tots els ministres comunistes
del seu govern. Anomenat «l’any terrible», el 1947 es van produir una
sèrie de vagues violentes i una profunda agitació social. En un principi,
fins i tot el Partit Comunista va aplaudir els esforços que dedicava
l’Estat a la indústria de la moda, ja que no hi veia l’expressió d’una lluita
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El bo, el dolent i la guapa

La reconstrucció de la imatge de França es va basar, sens dubte, com
qualsevol clixé nacional, en l’autopromoció, la construcció i la percep-
ció errònia de la pròpia identitat. Aquesta imatge va ser crucial i molt
conflictiva. Com a exemple, es poden esmentar els problemes a què va
haver d’enfrontar-se Django Reinhardt quan va interpretar una tèbia
versió jazzística de la Marsellaise el 1946, amb el seu amic Stéphane
Grappelli: la gravació va ser censurada per irrespectuosa i es va prohi-
bir. Tan fràgils eren aquests símbols nacionals que no es va ni permetre
que els dits celestials d’aquests dos músics tan elegants hi juguessin o
els interpretessin. 

El 1945, el món havia canviat per sempre, i França tenia moltes dificul-
tats per encaixar-hi. Les ciutats estaven destruïdes, l’economia era un
caos, el menjar era escàs i, tot i la sensació d’esperança –al capdavall,
Marianne Michel continuava cantant La Vie en rose i Jacques Hélian
i la seva orquestra tocaven Fleur de Paris–, la vida era extremadament
difícil. 

En la superproducció gairebé hollywoodiana que va constituir la
Guerra Freda, les imatges, els símbols, la cultura i l’art es van convertir
en les armes primordials d’uns i altres des del moment en què es va fer
evident que era impensable tornar a utilitzar la bomba atòmica. En
aquest perillós joc de fet i amagar, a Amèrica s’entenia que Estats Units
era el bo, que la Unió Soviètica era el dolent i que França, bé, França
era la guapa. En molts altres països d’Occident, especialment Itàlia
i França, aquesta construcció no sempre funcionava. El bo i el dolent
sovint s’intercanviaven els papers. Però la guapa sempre era la matei-
xa: França era guapa.

Es tractava d’un concepte difícil, especialment forjat després de la guer-
ra pels mitjans de comunicació i els crítics d’art i de cultura nord-ameri-
cans, interessats a debilitar una de les característiques de la cultura
francesa tradicional (l’alta cultura, l’alta costura, etc.) per tal d’alinear-la
no amb la bellesa i el desig, sinó més aviat amb la feblesa. Aquesta
estratègia va donar molt bons resultats, i en certa mesura s’ha mantin-
gut fins avui. Valgui com a exemple la manera com se solia retratar els
artistes francesos en contrast amb algú com Jackson Pollock, un remo-
lí que girava entorn dels seus quadres amb moviments hàbils i plens de
vitalitat, en comparació amb la imatge d’un Matisse estirat al llit i fent
servir les estisores, com un nen, per crear les seves figures retallades 
de paper. Fins i tot Georges Mathieu, que pintava enormes escenes
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Després de la caiguda: la nova pintura moderna de Fautrier, Wols 
i Dubuffet

L’octubre i el novembre del 1945, es van presentar dues exposicions
davant d’un públic francès sorprès: la sèrie Otages de Jean Fautrier i 
l’obra de Jean Dubuffet, a la Galerie René Drouin. Tot i que els dos
qüestionaven la noció de gust i proposaven una forma alternativa de
representar el món, Fautrier estava més estretament connectat a la
memòria i a la culpa sense redimir del públic francès. Tant evocadora
era la seva obra de l’ombrívol nou món que havia sorgit al final de la
guerra, que a París es va convertir en l’objecte de totes les converses.
André Malraux va escriure una breu introducció al catàleg de l’exposi-
ció, en què intentava precisar la importància del diàleg sobre l’horror de
la guerra i la tortura que encara era present en el record de la població.

Quan la premsa va començar a publicar fotografies dels camps de con-
centració a finals del 1944, la catàstrofe es va convertir en la preocupa-
ció central de França. Picasso, sempre en consonància amb el seu
temps, va reaccionar ràpidament i va fer un quadre força gran anomenat
Le Charnier (febrer-maig del 1945), amb la intenció de protestar públi-
cament contra el nazisme i sobretot contra el col·laboracionisme. La
revenja estava a la cantonada. La imatge, que fa pensar en el Guernica,
era un violent desplegament de tortures i assassinats, metafòricament
situat en un interior privat –cosa que el distanciava de l’espectador–,
organitzat com un laberint modern, on la virilitat i la força havien estat
crucificades i exposades a la vista de tothom, al costat d’una dona
goyesca agonitzant transportada, pel que semblava, per una petite
mort. Tota una comunitat havia estat aterrida i torturada, però no elimi-
nada, i el puny tancat dels comunistes anunciava clarament un futur
més feliç, un nou començament (tot i que la versió definitiva del quadre
no va ser tan esperançadora com ho hauria pogut ser, segons els
esbossos preliminars). 

El projecte de Fautrier, presentat a la Galerie Drouin el 1945, a diferèn-
cia de molts altres artistes, com André Marchand, Tal-Coat o Music,
que aborden el dolorós tema de la mort i la violència d’una manera rea-
lista, es manté en un àmbit més personal, i ens aboca a l’horror a través
del format íntim de les seves teles i la textura de les superfícies.
L’espectador es veu reflectit en un mirall, i així s’adona, com observa el
poeta Francis Ponge, que tots som còmplices de la violència històrica.
De fet, aquestes imatges immòbils, aparentment tranquil·les, de caps
i torsos decapitats, floten sobre la superfície dels quadres i s’expandei-
xen lentament dins l’espai de l’espectador fins que s’endinsen a poc a
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de classes, sinó d’una superioritat nacional davant dels atacs comer-
cials nord-americans: «Obriu els ulls, joves modistes parisenques! No
volen que sigueu les millors del món. Volen el vostre nom, que és
essencial per al nostre país. Mentre el temor recorre la vostra profes-
sió, els maniquins de Califòrnia arriben per primer cop al nostre país
per presentar ridículs dissenys nord-americans. És un insult al bon gust
francès.» Per al Partit Comunista, l’economia i l’orgull nacional eren
més importants que la lluita de les modistes, que, com tothom el
1947, estaven en vaga. Però, pel que sembla, al públic li va costar
acceptar aquestes obscenes exhibicions de luxe. Es van produir alda-
rulls quan els fotògrafs feien fotos de la col·lecció Dior als carrers
depauperats del barri de Montmartre. Segons els reportatges de la
revista Life, que va organitzar l’acte per poder-lo fotografiar, algunes
dones d’esquerres, indignades pel desplegament de belles models
i vestits luxosos, van esquinçar el model New Look, que contrastava
excessivament amb les parets deteriorades del vell quartier. Els fotò-
grafs i les models es van haver de desplaçar a la rive droite del Sena,
on les models se sentien més còmodes. El fet va interessar la revista
Life, perquè representava l’arribada d’un gust femení modern i sofisti-
cat en una terra encara ocupada majoritàriament per dones de classe
treballadora incapaces d’apreciar aquelles belleses. Aquesta era la llui-
ta essencial dels nous temps.

En qualsevol cas, el que tenien clar molts intel·lectuals francesos a par-
tir del 1947 és que la situació política era cada dia més desesperada.
Vet aquí el que escriu l’historiador Maurice Duverger a Le Monde el
setembre del 1948: «Entre una Europa sovietitzada i l’imperi atlàntic, la
segona opció és clarament preferible, perquè en el primer cas l’esclavi-
tud està assegurada, mentre que en el segon l’únic probable és la guer-
ra. Si les circumstàncies ens imposen aquest dilema, haurem d’escollir
l’alternativa menys terrible. Però, com que encara no hi estem del tot
abocats, hi ha una tercera solució: la d’una Europa neutral.» 

Aquesta posició pragmàtica era també la del surréaliste révolutionnai-
re, el poeta comunista Dotremont, quan li van preguntar què faria si les
tropes soviètiques entraven a París. Va respondre amb la seva cèlebre 
i polèmica frase: «Sens dubte agafaria el primer avió cap a Amèrica.»

Si la cultura popular era tan important per a la guerra cultural, imagi-
nem com devia ser de violenta la disputa per l’ànima occidental que es
lliurava al voltant de la producció del gran art...
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dors, gràcies a un consumat art culinari que, sens dubte, pretenia fer-
nos salivar (una gesta ja assenyalada per un ofuscat André Malraux en
el seu primer text sobre Fautrier). El que molestava Estienne és que se
sentia manipulat pels bigarrats artificis tècnics, que el feien oblidar el
tema de fons; com a coup de grâce, proclamava que els hostatges
[otages] s’havien extraviat enmig de la confusió i que havien estat
suplantats per una sumptuositat llibertina –que, afegia, estava en con-
sonància amb la Galerie Drouin, situada a l’exquisida i molt parisenca
Place Vendôme. La qüestió era més complicada que la vella dicotomia
entre el kitsch i l’art elevat; de fet, abordava més aviat la redefinició
d’una sensibilitat moderna, una nova manera d’enfrontar-se al tema de
la representació en un món terriblement escindit tant des del punt de
vista polític com moral. 

Si Giacometti s’erigeix com un símbol obertament oposat a Arno
Brecker, les dones de Fautrier representen les restes de la destrucció
feixista. Simplement sent-hi, obrint les seves ferides davant del públic,
posen en evidència l’acceptació del gran públic francès del sistema de
representació viril d’Arno Brecker. Aquestes imatges planes de cossos
trencats, fets amb guix i capes primes de paper, s’erigeixen com un
gest intencionat contra la força destructiva de les escultures de mar-
bre d’influència grega dels nazis. Aquí el guix s’oposa al marbre; la fluï-
desa contradiu l’erecció i la verticalitat. Les dones torturades es con-
traposen al Nou Home del feixisme, a gran distància de les escultures
carnoses i arrodonides de Maillol que es van popularitzar a París durant
l’Ocupació. Els homes de Brecker estaven creats a imatge i semblança
del conqueridor viril alemany, i les dones de Maillol van arribar a simbo-
litzar la França ocupada, abandonada i assequible. Aquesta segregació
per sexe no era, per descomptat, innocent. Quan recordem que Robert
Brasillach va publicar un virulent article elogiant el col·laboracionisme
el 19 de febrer del 1943, mentre Fautrier estava treballant en aquesta
nova sèrie, ens adonem de les implicacions i dels perills que encara
encarnava l’art. En aquest article, Brasillach descrivia l’emotiva relació
amb Alemanya en termes inequívocs: «Si volen saber la meva opinió,
els diré que jo no era germanòfil abans de la guerra, ni tan sols al prin-
cipi de la política de col·laboració; només intentava buscar motius. Però
ara, les coses han canviat; he tingut contacte amb els genis alemanys,
i no ho oblidaré mai... Ens agradi o no, hi hem conviscut; els pensadors
francesos han passat les nits amb Alemanya durant aquests cinc anys,
i això persistirà en el seu record com una música celestial.»5 Després
d’això, tant les escultures de dones de Maillol com els quadres antagò-
nics de Fautrier van començar a tenir sentit per interpretar les repercus-
sions que havia tingut sobre les dones franceses la terrible aliança

29

poc al fons de la seva ment. La nostra imaginació es veu envaïda sense
remei per aquests rostres plans, fins que els caps escindits esdevenen
el nostre, recobreixen el nostre perfil; fins que sentim que la nostra pell
s’arruga, s’amara de suor i experimenta la corrupció de la matèria en
descomposició. S’entén que, quan sortim de la sala, els rostres espec-
trals continuaran adherits al nostre com una màscara. Sens dubte, tots
som culpables. Per a molts, aquesta relació corporal amb l’espectador
els va semblar aleshores l’única manera de representar aquell horror
innombrable, encara que, i potser precisament per això, generés una
fascinació irreprimible. 

Però, quan les imatges de l’Holocaust van arribar als quioscos, va que-
dar clar que hi havia el perill de convertir la carnisseria en una notícia
sensacionalista, tal com demostra l’esgarrifosa instantània de Lee Miller
per a la revista Vogue. Com a testimoni de l’obertura dels camps de
concentració a Alemanya, Lee Miller ens presenta una sorprenent
imatge d’un grup de turistes-soldats contemplant una pila de cossos
pulcrament amuntegats en una piràmide: no només miren, sinó que
parlen, riuen i s’estranyen, mentre que un soldat ras d’aire afable fa 
una foto d’aquest entorn nou i exòtic. L’ús del vocabulari abstracte de
Fautrier permet fugir del sensacionalisme alhora que suggereix certa
sensualitat a un espectador pràcticament enfonsat en el fang al costat
dels cadàvers violats. El retorn del cos al fang, en un llot a mig camí
entre la pols i el fluid viscós, és un fet difícil de copsar, un terreny inde-
terminable. Aquest és el moment que Jean Fautrier tria per presentar
la sèrie Otages. Aquests cossos no són tractats com a objectes per ser
descrits i estudiats, sinó perquè cadascú els experimenti a través d’una
relació epidèrmica i no intel·lectual. De fet, aquí els cossos es deixen
caure pesadament a terra, acabats d’assassinar, desproveïts de sobte
del darrer alè de vida, esborrats de la superfície de la terra i de nou pro-
fundament arrelats al sòl davant dels nostres ulls. Aquí l’espectador 
no és un voyeur científic, sinó un individu profundament i físicament
immers en la polpa crua i tremolosa de l’empastat de la carn. 

Fautrier, pel que s’explica, mai va veure aquestes atrocitats personal-
ment. En va sentir els trets, els gemecs i els relats d’altres persones: va
tenir-ne una experiència purament auditiva. Va haver de visualitzar 
l’escena, i ho va fer amb plaer i no sense una certa dosi de fantasia. 

Ja el 1943, Charles Estienne, en una ressenya sobre l’exposició, asse-
nyalava la discrepància entre la seriositat del contingut descrit a Otages
i l’alegria gairebé forçada de les imatges en color. Estienne insistia que,
tot i que es digués el contrari, aquests quadres eren en realitat encisa-
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i francesos com Wols-Brooks, De Kooning-Dubuffet, Kline-Soulages,
Pollock-Lanskoy, sense destacar-ne les diferències de contingut. Si ho
hagués fet, hauria vist que a França no només hi havia molts artistes
interessats a continuar la gran tradició de la pintura moderna, com
Pollock o De Kooning, sinó que a alguns també els interessava qüestio-
nar-la, posar-ne en dubte el poder, sovint descrivint per mitjà de la pintu-
ra la impossibilitat de continuar la tasca de l’art modern. Era el cas de
Wols, que trencava amb la gran tradició, deconstruint el somni de la
representació moderna. De la mateixa manera, Soulages, lluny de ser
un pintor gestual, com sovint se l’ha descrit, preferia analitzar les eines
de la pintura, les seves qualitats, el llenguatge del pinzell; copsar l’acte
essencial del pintor i intentar depurar-lo de tants anys de manierismes.
El seu era un art profundament analític, gairebé estructuralista avant 
la lettre: un estudi de l’art de la pintura, per dir-ho d’alguna manera, rea-
litzat amb paciència, profunditat i intel·ligència.

A diferència de Fautrier o Soulages, Wols se sentia incapaç de construir
un corpus, de tornar a preparar la pintura moderna per als nous temps.
El que calia en aquella època, assetjada per tantes catàstrofes, era apo-
derar-se d’una «ràbia expressiva», en paraules de Francis Ponge, que
permetés lluitar contra la matèria i sortir-ne guanyador. Mentre que
Fautrier construeix literalment un monument a la modernitat, Wols no
pot evitar profanar completament la pintura. Si Fautrier reconstrueix
l’expressivitat des de zero a través dels objectes i la matèria, Wols crea
imatges que tendeixen a desaparèixer de la tela per mitjà d’un procés
d’entropia. Els quadres abstractes de Wols també s’estenen sobre una
superfície plana, però no es tracta de la superfície dura d’una taula o de
la gran llosa de formigó de l’estudi de Pollock, sinó de la qualitat flonja
d’un llit. Els seus quadres gairebé sempre estan desplaçats del centre
de la tela, atrapats en una força centrífuga que dóna la sensació a l’es-
pectador que el material fluid no es quedarà al seu lloc i que desaparei-
xerà xuclat per la mateixa tela. I, per molt que s’esgarrapi, no es podrà
fer res per mantenir-lo a la superfície. Les pintures de Wols parlen de 
la inestabilitat, la desaparició, la incapacitat de mantenir-se íntegre, la
inutilitat del projecte pictòric. Wols crea aquest espai d’una manera
molt especial, amb els efectes tradicionals del seu art (la línia i el color)
però fixant-se més en la vida que en la representació. Amb aquesta
finalitat, inverteix el llenguatge tradicional. Per això, les línies no definei-
xen res en concret, els dibuixos es descabdellen com un jersei vell, la
línia es debilita, s’esborra, es perd en les superfícies sorrenques de les
seves teles granulades. Wols pinta per desmitificar, per qüestionar la
tradició. Ratlla, fa aparèixer la matèria, la pintura, en comptes de diposi-
tar-la. S’esgota intentant demostrar la impossibilitat de competir amb
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metafòrica descrita en l’article (i que li va costar la vida a Brasillach des-
prés de l’Alliberament). El sentiment de venjança enfront de les que
s’havien deixat entendrir per l’invasor era profund i ferotge. De fet, una
excessiva proximitat amb els alemanys en el moment de l’Alliberament
els va costar a les dones franceses el símbol per excel·lència de la seva
feminitat: els cabells. 

És, doncs, a través de la imatge femenina que Fautrier expressa la pèr-
dua d’humanitat. La mostra de la primera exposició de Fautrier va ser
continguda i s’organitzava rítmicament al voltant de dos grans torsos
encarats, que interrompien el flux d’una sèrie de rostres alineats a la
paret com si s’enfrontessin a un esquadró d’afusellament: el públic. Per
aconseguir un efecte més dramàtic la presentació seguia l’orientació
del viacrucis cristià (les estacions de la creu), amb tota la violència, el
dolor, la redempció i la sensualitat tradicionals. Per recórrer aquesta
catedral erigida en nom del dolor, la presència de diversos rostres amb
els ulls duplicats multiplicava la sensació d’assistir a l’esfondrament i a
l’esllavissada dels cossos. Però s’expressaven d’una manera molt espe-
cífica, oposada a la de Picasso, tal com va reconèixer el poeta Francis
Ponge: «Després de Picasso –masculí, solar, viril, erecte, vertical, gene-
rós, a l’atac, extravertit– Fautrier representa el costat femení i felí de la
pintura: lunar, miolador, passiu, pantanós, seductor, abstret (després
d’un intent de provocació). T’atreu cap a ell, dins seu, per poder-te es-
garrapar millor.»6

El fang de Fautrier, una superfície letal i mal·leable, senyal de la tortura
de la terra, és substituït en l’obra de Dubuffet del 1946 per l’asfalt urbà.
De fet, mentre que l’obra de Fautrier és amarada de deliqüescència,
seriositat i fins i tot de certa pompositat, Dubuffet expressa l’humor i la
inquietud crítica del titi parisenc a través de la reutilització de mitjans
simples i tècniques populars com la simplicitat del dibuix i del grafit. La
violència física se substitueix aquí per la violència contra la tradició.
Fautrier i Dubuffet se situen en els dos pols oposats de l’espectre de la
reconstrucció. Dubuffet es va donar a conèixer molt aviat a Estats Units
a través d’una sèrie d’exposicions a la galeria Pierre Matisse de Nova
York, i sobretot pel fet que, no immerescudament, Clement Greenberg
va decidir que era el millor pintor francès de la postguerra. Altres pintors
francesos, que també van exposar la seva obra a Nova York molt aviat,
com Bram van Velde i Wols, mai no van arribar a ser considerats ni ana-
litzats. En realitat, només a partir del 1950 el públic nord-americà va
poder fer-se una idea parcial del que s’estava fent a París, i això gràcies
sobretot a Sidney Janis. A partir de criteris formalistes, Janis va establir
un seguit de similituds a l’hora de comparar artistes nord-americans
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la forma, l’esprem i triomfa, mentre que Wols s’esgota i desapareix.7 Tot
i les aparents similituds formals, les obres de molts dels pintors d’a-
quest període eren radicalment diferents. Els regalims de Pollock re-
construeixen el projecte modern, mentre que Wols pretén eliminar-lo.
Kline observa la vitalitat de la ciutat, mentre que Soulages comenta la
profunda significació dels elements bàsics de la pintura a través de
models prehistòrics. I Hans Hartung, en comptes de seguir els dictats
de l’action painting, com tan sovint s’ha descrit, va ser un organitzador
de sentiments clàssic, a la manera de Delacroix, que elaborava una
i altra vegada els seus esbossos personals per tal de fer-ne una afirma-
ció pública controlada, fins a cert punt moderada, on els primers
esclats d’excés emocional poguessin monumentalitzar-se i calibrar-se
per al consum públic, com una òpera o un concert de música clàssica.

Una crida a la nova abstracció 

Sembla irònic i alhora fascinant pensar que durant l’any 1946, mentre
que el cèlebre historiador de l’art Francastel intentava defensar aquests
joves artistes dels atacs dels acadèmics contraris a la modernitat,
alguns intel·lectuals del surrealisme no trobessin cap valor en aquestes
receptes estètiques antiquades. Amb poques paraules però molt ben
escollides, van aconseguir sumir-los en la foscor d’un passat llunyà. El
futur, segons el surrealistes, començava ara, amb els problemes d’ara
i no amb la reconversió de les solucions del passat.

Aquest va ser el missatge que Édouard Jaguer, poeta i crític d’art para-
surrealista, va avançar en un dels seus articles, «Les Chemins de l’abs-
traction», publicat el 1946 en un diari surrealista anomenat Juin. Aquest
article, molt important, però no gaire conegut, va enviar als llimbs les
exquisides idees nacionalistes de Bernard Dorival, Pierre Francastel
i Gaston Diehl. L’article no mirava cap enrere, com la connexió de
Francastel amb l’art romànic, sinó cap endavant, cap a un nou art amb
regust internacional, d’acord amb la tradició surrealista. El que buscava
Jaguer era un vocabulari internacional que pogués reflectir la nova
època abstracta, el nou entorn postatòmic. 

Aquest article va ser clau perquè definia força acuradament l’estat en
què es debatien molts joves artistes de l’època: ¿com es podia pintar
i què després de l’autoritarisme, després de l’Holocaust, d’Hiroshima i
de Nagasaki?

El que protegien les institucions era una imatge idealista de la França
d’abans de la guerra, com si la derrota, l’Ocupació i el nou món atòmic
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els mestres del passat, amb Matisse, Picasso, Miró, etc. En la seva obra
no hi ha cap intent de capturar el passat ni de fer front a la història. Tot
està en el seu present personal, un estat d’ànim comprensible després
d’haver passat quatre anys internat en els camps de treball francesos.
«El primer que expulso de la meva vida» –va dir un cop–, «és la memò-
ria.» L’experiència directa i veritable del present deixa enrere la manipu-
lació del record. El seu projecte va representar un rebuig radical de l’his-
toricisme, a gran distància de la complexa construcció sobre les
esferes públiques i privades de Fautrier, els fantasmes i desitjos del qual
es localitzaven dins del mecanisme de la representació històrica públi-
ca. Wols no creia en res de tot això, ni tan sols en una masculinitat no
problemàtica, com reflecteix una fotografia presa al camp de Dieulefit,
on se’l veu relaxat, assegut al llindar d’una porta amb un signe d’interro-
gació al front i la paraula apàtrida escrita al costat. Wols insisteix amb
aquest gest en la seva extrema marginalitat. La fotografia de Dieulefit
és literalment atacada per la seva ploma, amb el sexe estriat, redisse-
nyat, transformat en una vagina per l’afegit d’unes línies dibuixades
amb ràbia, com si estigués suturat, tal com va fer també en la pintura
Aile de papillon. En aquest cas l’artista ha perdut el seu poder en una
castració simbòlica que redefineix la forma de l’artista modern per con-
vertir-lo en un receptacle passiu, incapaç de controlar ni tan sols la seva
vida. Una passivitat que ha estat reestructurada per Wols, que en molts
dels seus aforismes prefereix identificar-se amb el tèrmit abans que no
amb la papallona, ja que la bellesa de la papallona només dura un dia,
mentre que els tèrmits, que construeixen el seu castell a partir de les
pròpies emissions, són més patèticament profunds. Els seus quadres
també són emissions de la seva pròpia vida. El que ens permet contem-
plar no és un món ben organitzat com el del Bissière, ni el caos, ni tan
sols un caos estructurat com el de Jackson Pollock, ni una bonica i hàbil
superposició de guix i pintura com en el cas de Fautrier. Wols parteix de
la idea que el llenguatge de l’estudi, l’obra del pintor, mai no serà capaç
d’expressar l’impacte que produeix la vida en l’individu. En molts sen-
tits, es pot dir que la seva obra constitueix un assassinat de la pintura,
vist, sens dubte, de manera positiva, com una fugida desesperada cap
al discurs i la pràctica de la pintura, però sense la il·lusió absurda que
pot expressar el món. Per a Wols, després de les seves vivències en la
guerra moderna i com a refugiat, la història s’havia de viure com una
experiència, ja no com un record o ni tan sols com un coneixement. És
una actitud força diferent de la de Fautrier o Pollock. 

Fautrier exalta la pintura mentre que Wols l’humilia. Fautrier és el con-
ductor de les nostres emocions, i alhora el cuiner dels nostres somnis
i els nostres desitjos. Els dos vulneren la pintura, però Fautrier lluita amb
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Jackson Pollock, per als quals l’home modern encara estava dirigit per
instints primitius i impulsos inconscients totalment incontrolables. Els
films noirs de Hollywood van aconseguir plasmar perfectament l’angoi-
xa de la nova era.

El somni d’un únic món defensat per Wendell Wilkie després de la 
guerra va quedar sumit en l’oblit després de la cèlebre proclama de
Winston Churchill en la qual afirmava que el teló d’acer dividia el món
en dues ideologies polítiques. La bomba per una banda i la coexistèn-
cia agressiva dels comunistes per l’altra no presagiava res de bo per al
futur. Una mena d’angoixa primordial es va convertir de sobte en la
condició essencial de la modernitat. Mentre que durant la guerra,
seguint els dictats del surrealisme, els artistes treballaven amb concep-
tes universals derivats de l’arcaisme i la prehistòria, aviat el seu interès
es va centrar en la producció artística de les tradicions ameríndies. Si
bé a França, durant aquells anys, Francastel va intentar revifar la situa-
ció amb un retorn als valors romànics específicament francesos, a
Estats Units, artistes com Barnett Newman, juntament amb els escrip-
tors de la revista d’avantguarda Iconograph, van adaptar les tradicions
artístiques ameríndies per oferir als artistes les eines o fins i tot les
armes necessàries per buscar una nova expressió americana d’aques-
ta por contemporània. L’any 1946, el pas d’un art social influït pels pin-
tors de frescos mexicans a un vocabulari abstracte basat en la imatge-
ria ameríndia, demostra clarament la importància que van adquirir els
temes relacionats amb l’individu i el nacionalisme en aquesta nova crisi
existencial.

Pintors com Steve Wheeler, Howard Daum, Will Barnett, Oscar Collier,
Gertrude Barrer i Peter Busa, vagament connectats amb una interessant
revista anomenada Iconograph, publicada a Nova York per Kenneth
Lawrence Beaudoin el 1946, utilitzen la vitalitat metafísica de la línia
en l’espai, juntament amb l’art indi natiu, per proposar una reelaboració
nacional dels problemes contemporanis d’acord amb altres intents de
la mateixa època. Aquests artistes, coneixedors de la història de l’art
modern (el surrealisme i el cubisme), van trobar en l’art indi una mane-
ra de repetir, amb formes natives ameríndies, la tàctica que havia utilit-
zat el cubisme per reactivar l’art modern a través de la descoberta i l’ús
de l’art africà. Gertrude Barrer, per exemple, va aconseguir recompon-
dre, per mitjà d’una crítica al surrealisme i a Breton, les complexes afir-
macions sobre l’angoixa moderna filtrades a través del seu coneixe-
ment dels dissenys plàstics amerindis. Els Indian Space Painters, tal
com s’anomenaven a si mateixos, van utilitzar la representació de la
part septentrional de la costa nord-oest o els accents peruans preco-
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dividit en dos blocs no hagués tingut cap pes en la producció artística
parisenca. Les repercussions eren evidents i reconegudes, però no era
cosa de París parlar-ne. El paper de París sempre havia estat civilitzar el
món embogit, no descriure’l. És, de fet, aquest vell somni cultural que
encara es vivia a París el que va impedir que les institucions defenses-
sin i reconeguessin que l’art de la decrepitud i la desesperació que pro-
duïen en aquell moment artistes com Wols, Bram van Velde, o fins i tot
l’art rehabilitador de Soulages i Hartung, estava més en sintonia amb la
posada en qüestió internacional i occidental. Aquesta ceguesa institu-
cional (de la crítica d’art i els museus) no significa, en absolut, que tot
estigués en calma en el front artístic; ben al contrari. De fet, va consti-
tuir clarament el principi d’una guerra de trinxeres estètica, que es va
desenvolupar en una xarxa de galeries de París, una xarxa que demos-
trava que, des del 1945, una sèrie de nous artistes i pintors reconver-
tits estava fent obres antitètiques amb els valors de l’Escola de París,
però dolorosament pertinents al món de la postguerra.

Restabliment del que és essencial: el retorn de l’home primitiu
davant de la por atòmica

El 25 de juliol del 1946, es va fer explotar una bomba atòmica a l’atol
de Bikini, després d’haver desplaçat a una altra illa, «pel bé de la huma-
nitat», els natius que hi havien viscut durant segles, tal com informava
la revista Life. L’esdeveniment es va documentar íntegrament, com si
aquesta autòpsia visual pogués transmetre no només l’increïble poder
destructiu de la bomba, sinó també que la modernitat podia significar
un pas enrere cap a l’oblit. Aquest fet, que per a molts va ser un mitjà
més d’entreteniment (pel·lícules, dibuixos animats, cançons) o una
forma de fer diners (anells atòmics, concursos de bellesa atòmics, còc-
tels atòmics), per a alguns artistes va ser una prova del que molts
havien intentat articular des de la guerra: que la humanitat estava recu-
lant cap a una atmosfera pessimista i temible en un món ple d’ansietats
primitives. Això es va expressar de diferents maneres a Estats Units.
Phillip Evergood, per exemple, d’una manera realista i caricaturesca,
demostrava que la humanitat estava retrocedint a l’era dels simis.
Ralston Crawford, a través d’un vocabulari abstracte, intentava precisar,
en els seus dibuixos i pintures per a la revista Fortune, la dificultat de
representar aquesta conflagració i el seu impacte en la vida quotidiana.
Altres artistes novaiorquesos estaven més interessats a analitzar les
experiències primitives (Rothko, Gottlieb, Newman, Stamos, Baziotes)
a l’hora d’explicar aquest nou món amenaçador. Michael Leja ha estu-
diat les fortes connexions que hi havia en aquell moment entre el con-
cepte d’home modern i artistes com Mark Rothko, Barnett Newman i
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intel·ligentment la història amb històries, anècdotes i esdeveniments
que ja havien estat descrits en l’art dels frescos, però sense assolir mai
el significat profund del jo. 

Cap al 1946, diversos grups d’artistes, tant a Nova York com a París, es
van sentir atrets per les complexitats i la profunditat de l’art i la cultura
ameríndies com a força alliberadora, tot i que l’utilitzaven de manera
diferent. Bram van Velde, per exemple, fascinat per les màscares ame-
ríndies de la costa nord-oest, que abans de la guerra havien portat
d’Estats Units Georges Duthuit i André Breton, les va utilitzar en la pro-
ducció dels seus quadres, però d’una manera molt acurada i decons-
tructivista. Conscient de l’explotació de la cultura africana per part de la
gran tradició moderna, en la seva obra procurava introduir les màsca-
res de la costa nord-oest però alhora desproveir l’espectador del plaer
del reconeixement i de la possessió. Les formes de les màscares són
incompletes; són visualment molt inestables, i sembla que rellisquin
fora del nostre camp visual en l’instant mateix en què pensem que les
hem assegurat amb la mirada. Com les màscares reals, es transformen
constantment en la nostra ment: s’hi entreveu un bec, sembla sorgir-hi
un ull, però tot es dissol ràpidament en una gamma d’altres possibili-
tats. El pintor es nega a oferir-nos la totalitat de l’objecte per a la con-
templació, i evidencia aquesta negativa amb un magnífic domini del
color.

D’aquesta manera, Van Velde es distanciava dels dos pares de l’art pari-
senc: Picasso i Matisse. Tanmateix, aquesta manera inestable de pintar
el va convertir en una figura gairebé invisible; els seus quadres eren
massa elusius per poder tenir un ús immediat. Els Indian Space Painters,
d’altra banda, patien el problema contrari. La fantasia i l’excessiva proxi-
mitat amb el model original van impedir que l’escena artística la reco-
negués com a reinvenció de la modernitat amb regust local.

També Jackson Pollock, fins a l’estiu del 1946, va aprofitar la tradició
de l’art indígena filtrat a través de la imatge jungiana per tal d’articular
la seva energia i la seva relació amb el món inestable de la postguerra.
Però un fet decisiu d’aquell estiu el va portar a replantejar-se la seva
relació amb el cubisme, el surrealisme i les tradicions ameríndies. 

L’estiu del 1946, Jackson Pollock va començar una nova vida. Va dei-
xar Nova York en companyia de Lee Krasner, amb qui s’acabava de
casar, per anar-se’n a viure a The Springs, East Hampton. Allí, en un
entorn bucòlic, va passar l’estiu transformant un vell estable en l’estudi
on havia de preparar la seva propera exposició, programada per a prin-
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lombins per crear models abstractes amb cert regust nord-americà. El
fet d’utilitzar imatges de pobles aborígens per demostrar l’especificitat
cultural nord-americana va ser un element recurrent després de la gue-
rra. Per a Steve Wheeler, en concret (que va fer molts articles sobre el
tema), era un indicador important per entendre la situació contempo-
rània. A través de patrons compactes, tensos i complexos, entrellaçats
els uns amb els altres, aquestes pintures intentaven posar en un primer
pla l’experiència abstracta amb un accent indígena nord-americà.
Tanmateix, la celebració de les seves arrels americanes no sempre va
ser ben acceptada, i en alguns moments es va considerar massa estre-
tament relacionada amb el model original. L’obra del grup reflectia una
gran activitat visual, enginyosos jocs visuals i grans dosis d’humor,
com reconeixia Wheeler, però precisament per això no acabava d’en-
caixar amb la tensió de la postguerra. En aquell moment, l’existència i
la responsabilitat eren els temes clau, i sovint excloïen l’humor i la
insolència. 

Per a Barnett Newman, a qui també interessava el canvi cap a les cultu-
res tradicionals locals, el que hi havia al fons de la cultura primitiva 
era el terror que provocava enfrontar-se al món. Però, com insistia
Newman, si la por primitiva era el resultat de la confrontació amb la
naturalesa, totes les cultures tenien un significat específic d’acord amb
el seu entorn i la seva història. Si l’art mexicà era el resultat de la 
confrontació amb el poder polític, i l’art oceànic el resultat de la por 
d’enfrontar-se a la naturalesa i a misterioses forces abstractes, l’home
modern tampoc no era immune a aquest tipus d’angoixa: «Tota la vida
és plena d’horror. La raó per la qual l’art primitiu és tan proper a la men-
talitat moderna és que nosaltres, com que vivim en l’època més terrorí-
fica que ha conegut el món, tenim totes les eines per apreciar l’aguda
sensibilitat de l’home primitiu.»8 Atès que Newman era força conscient
del poder de destrucció de la bomba atòmica, afegia: «L’home modern
és el seu propi terror.» Es podria dir, doncs, que Newman entenia que
l’artista modern era un component essencial en l’articulació d’aquesta
angoixa profundament sentida, tan difícil d’expressar o de representar
precisament per la seva qualitat difusa i impalpable. La funció de l’art
era fer aflorar aquest sentiment en la nostra psique de grup sense
adherir-se massa clarament al realisme (que el transformaria en voyeu-
risme) o al surrealisme (que el transformaria en un mer joc o entreteni-
ment). La pretensió de Newman era treballar amb experiències concre-
tes i no amb fantasmagories o il·lustracions de màgia primitiva. 

El que Newman establia en aquest cas era un sistema de signes origi-
nal, profundament arrelat en el passat nord-americà, que substituïa
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Hampton. Va ser en aquest entorn bucòlic on Pollock va descobrir, 
a través de la naturalesa, la forma de pintar la nova situació del món
d’una manera més commovedora i profunda que a través de la previ-
sible manera jungiana. Va ser com si Jung ja no li oferís prou espai 
per plantejar temes més enllà dels personals, com si els símbols s’ha-
guessin cansat de significar una i altra vegada els mateixos proble-
mes. Ara, els problemes semblaven més greus, més profunds, més
amenaçadors. Durant uns mesos, Pollock, com Masson a New Preston
(Connecticut) el 1941, aconsegueix pintar el microcosmos per referir-
se alhora a l’amenaça inimaginable de l’aniquilació atòmica. Com
Masson, que va adonar-se que el paisatge podia ser un «estat de l’espe-
rit» i un «mitjà suprem per unir-se a l’inefable»,10 Pollock va trobar en
aquests primers plans de la terra el mitjà per referir-se als problemes i a
les pors universals que li resultaven difícils d’assolir amb les dues
visions: la calor i els sorolls de l’estiu amb les notícies de les revistes i la
cultura popular sobre l’illa de Bikini. En el cas de Masson, la manera de
parlar de la guerra i la violència a través de la violència de la naturalesa
es redirigeix, com en Pollock, per mitjà de la violència del gest pictòric
que va ser capaç d’alliberar-se de la figuració ritual. L’estiu del 1946 va
ajudar Pollock a distanciar-se de la figuració, a assenyalar, com altres
artistes estaven fent a França, que calia crear un altre sistema de repre-
sentació per tal de recuperar un art modern enfrontat a una contempo-
raneïtat totalment desconeguda i amenaçadora. Condensant l’element
infinitament petit en la pintura macroscòpica, les imatges experi-
mentals com Eyes in the Heat i Shimmering Substance, i altres de la 
mateixa sèrie, es van convertir en els punts de partida d’un sistema 
d’expressió rigorosament innovador, derivat de la naturalesa però amb
l’aspiració de plantejar la relació angoixant que ara, de manera incom-
mensurable, l’individu havia establert amb la història. Tenint en comp-
te tot això, la famosa frase de Pollock: «Jo sóc la naturalesa» sembla
que té més sentit. Al cap d’un any de discussions sobre l’era atòmica,
Pollock, bombardejat per les imatges dels mitjans de comunicació,
estava aparentment d’acord amb Dwight MacDonald, que va ser força
crític amb la meticulosa descripció de l’horror atòmic que havia fet
John Hershey en el seu nou llibre sobre Hiroshima. Per a MacDonald, la
indescriptible monstruositat d’aquest fet era sobretot que cap paraula
podia expressar la nova situació; l’únic que podia fer aquest text realis-
ta era sensacionalitzar l’esdeveniment i jugar amb les tendències
voyeurístiques que fins aleshores havien estat exclusives de l’art popu-
lar, oposat a la tradició de l’art modern. És precisament per l’estructura
del llenguatge que l’art modern va ser capaç d’oferir un testimoni de la
seva època. Durant l’estiu del 1946, sota la commoció del que havia
passat a Bikini i l’allunyament de Nova York, sembla que Pollock va 
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cipis del 1947, a la Betty Parsons Gallery de Nova York. Aquesta exposi-
ció representa un moment decisiu de la seva carrera, perquè documen-
ta un canvi radical en la manera de treballar de l’artista. Els quadres
exposats el gener del 1947 són clarament de dos tipus i es poden clas-
sificar en dues categories: la sèrie Accabonac Creek, que rep el nom
del petit rierol que travessava la seva finca, i l’altra, Sound in the Grass.
La sèrie Accabonac agrupa les obres en què fa servir motius surrealis-
tes automàtics com a punt de partida per fer estudis psicològics. Són
quadres com Blue Unconscious o The Key, en els quals les formes trun-
cades malden per imposar-se entre una tempesta de signes, intents,
ratllades, arabescos incerts, en els quals l’artista deixa moltes coses a la
imaginació de l’espectador, que, en una ràpida confrontació amb for-
mes aparentment inacabades, ha de desenvolupar una cadena contí-
nua de significats. Circumcision o Blue Unconscious, per exemple,
aconsegueixen associar, d’una manera no lineal, la tradició mexicana
amb el surrealisme per tal de desencadenar un espai psicoanalític, on
la violència del moment històric i del moment personal es fonen en una
exposició narrativa, encara que aparegui truncada. L’altra sèrie, Sound
in Grass, trenca radicalment amb aquesta tradició ben establerta. De
sobte, Pollock troba la manera –penso que sota la pressió dels reportat-
ges de premsa sobre l’explosió de Bikini– per continuar, com Fautrier,
la tasca de pintar la història i la realitat moderna, com també el lloc que
hi ocupa l’individu. No vull dir amb això que quadres com Eyes in the
Heat o Shimmering Substance siguin una il·lustració directa dels fets
de Bikini, ni molt menys, sinó que s’han d’entendre com una reflexió
sobre la representació de la vida moderna arran d’aquestes noves i
difícils circumstàncies, en un moment en què, per a molts artistes,
aquestes condicions semblaven tan funestes que no n’hi havia prou
amb les simples solucions estètiques del passat per copsar la moderni-
tat. Aquesta qüestió continuava sent un dels problemes clau dels artis-
tes moderns: ¿com es podia continuar pintant quan totes les il·lusions
havien estat doblegades per la història o la teoria? Pollock, com a pintor
modern, havia de registrar aquest nou món, un món enfrontat a perills
de gran transcendència, fins i tot a la total aniquilació. De la mateixa
manera que André Masson va intentar superar la guerra fixant-se aten-
tament en la vida abundant i perillosa que tenia lloc arran de terra (The
Earth Soaked in Blood, 1943),9 a Connecticut, sota el núvol amenaça-
dor, Pollock sembla replantejar-se el seu paper com a pintor i fixar-se en
les coses que passen al seu voltant, mirar a terra, per dir-ho d’alguna
manera, per descriure el micromón que l’envolta, escoltant atenta-
ment, com escolta gairebé religiosament el vent, i mirant de molt a prop,
gairebé com si es tractés d’una al·lucinació, l’herba que creix davant
del seu estudi en aquest lloc tranquil anomenat The Springs, a East
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10 André Masson: «Notes on
Landscape Painting», al
catàleg de la Buchholz
Gallery, Nova York, 1949,
p. 2.

9 Martica Sawin defineix
aquest quadre com «un
paisatge pastoral que esdevé
convulsiu». André Masson in
America, catàleg de la
Zabriskie Gallery, Nova York,
1996, p. 8.

Jackson Pollock
Eyes in the Heat, 1946

 



ra que mantenen certa delicadesa, amb una facilitat que va ser l’enve-
ja de molts dels seus amics. La sèrie d’aquarel·les que va fer durant
aquest període mostra una extrema lleugeresa, tot i que les línies ràpi-
des i clares esteses sobre tota la superfície amaguen una agressivitat
gairebé física. Riopelle utilitzava un vocabulari directe, amb un tacte tan
lleuger i una ploma tan ràpida, que produïa un efecte global de gran
impaciència per mitigar i deixar de banda les obsessions paisatgísti-
ques presents en el fons. Les seves teles, amb una complexa estructura
de línies, revelen un estil d’escriptura panteixant que sembla que hagi
perdut el significat i intenta recuperar-lo a través de la rapidesa de l’exe-
cució. A diferència de l’obra de Roberto Matta o d’Arshile Gorky, aques-
tes formes –i això és important– produeixen una sensació biomòrfica.
El procés associatiu s’atura de seguida, i l’espectador torna constant-
ment a l’individu, al pintor i a la violència que esgarrapa amb impacièn-
cia la tela o el paper.

En aquest cas, l’automatisme surrealista es pren al peu de la lletra.
A diferència dels nord-americans, les violentes explosions d’aquests
pintors ni tan sols intentaven recrear l’harmonia, que per als nord-ameri-
cans es concentrava en una trama modernista. Ni tan sols André Breton
n’hauria reconegut l’estil. Quan Riopelle, en una visita a París, va ensen-
yar els seus dibuixos automàtics al poeta, que preparava l’Exposition
internationale du surréalisme del 1947, Breton només hi va veure el
no-res, o més aviat el buit, precisament allà on els automatistes prete-
nien haver-hi introduït la identitat individual. Els va rebutjar amb un gest
displicent, completament incapaç d’entendre aquella inefable dimensió
en la qual una esgarrapada esdevé art. Breton només va reconèixer la
importància d’aquesta expressió a principis dels anys cinquanta, quan,
juntament amb Charles Estienne, va obrir la Galerie Étoile Scellée amb
la intenció de representar una nova forma d’art abstracte francès que
havien descartat els crítics d’art nord-americans. Mentrestant, però,
alguns espais avantguardistes de París (Galerie Breteaux, Galerie du
Luxembourg, Colette Allendy etc.) van obrir les seves portes als extre-
mistes abstractes.

L’orientació geomètrica 

L’altra cara de la moneda de l’art abstracte parisenc va ser, sens dubte,
l’abstracció geomètrica. Havia estat un llenguatge potent a París abans
de la guerra, però havia perdut tot el llustre a causa de la seva imatge
científica, en una època més interessada per l’expressionisme i l’exis-
tencialisme. 
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dubtar de la importància de les qüestions relacionades amb el jo, que
havia tractat a principis d’any en obres com The Blue Unconscious o
Something of the Past. Aquestes qüestions havien deixat de tenir cap
atractiu, ja que l’aparició sobtada de la vida quotidiana havia remogut
la creixent indiferència que ara li produïen aquelles imatges jungianes.
Aquest inconscient crític que tan productiu li havia semblat temps
enrere, ara semblava estar programat, com si el pintor conegués
massa bé tots els racons del laberint i fos incapaç de perdre-s’hi per tor-
nar a trobar-s’hi. Ariadna era pertot arreu. 

Aquests nous quadres amagaven el concepte de figuració darrere de
diferents capes de signes mòbils relacionats amb els significats con-
temporanis, però amb el missatge que l’essència dels temps, per dir-ho
d’alguna manera, no podia expressar-se amb els sistemes del passat.
En el seu desig de salvar la pintura moderna de la falta de sentit, hi ha
més similituds entre Pollock i Fautrier, entre els creadors de mites i els
Indian Space Painters, del que pot semblar a primera vista.

La solució automatista 

Per entendre del tot les noves modalitats plàstiques que van tenir lloc
en aquest crucial 1946, cal esmentar l’obra produïda pels artistes sur-
realistes de Montreal, que, al voltant del seu professor i amic Borduas,
van aconseguir articular un corpus que ja el 1947 es va reconèixer i
exposar a París.

L’experiment surrealista, més fins i tot que el Partit Comunista, força
actiu en aquella època a Montreal, va donar a Riopelle, Gauvreau,
Barbeau i Leduc l’oportunitat de rebel·lar-se i d’afirmar la seva indivi-
dualitat. Els va obrir la porta de la llibertat, els va deslliurar d’un món
limitat per la religió, les normes i les convencions socials, i els va perme-
tre abocar-hi els seus desitjos i transgredir els tabús socials: s’hi van
allunyar amb delit, però sense cap objectiu preconcebut. Marcar el
paper o la tela amb els signes lluents d’una efervescència interior era
un insult per als bons costums i va causar cert malestar a la ciutat. Per
a molts, l’automatisme no tenia cap mena de sentit. Però va ser preci-
sament aquesta manca de significat el que va atreure a Montreal molts
artistes que volien viure amb plenitud. A Quebec, l’automatisme va
trencar les cadenes i va desafiar l’estructura de poder petitburgesa que
havia sufocat la llibertat individual. 

Els dibuixos i les teles de Riopelle del 1946, per exemple, són exercicis
d’escriptura automàtica que exploren els límits del procediment, alho-
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metria neta i impersonal semblava codificar la vella il·lusió de coherèn-
cia cultural. Citant extensament Kandinsky, Estienne atacava tots
aquells que volien codificar els sentiments personals per convertir-los
en universals. El pamflet va remoure els cercles abstractes parisencs
i va obrir nous camins, o almenys va fer possible prendre’s més seriosa-
ment les noves tendències de moda, individuals i expressionistes. 

Segons la definició del crític d’art Léon Degand, calia actuar amb senzi-
llesa d’esperit i de cor per entendre la pintura abstracta, per poder acce-
dir al nou llenguatge sense idees preconcebudes, sense voler llegir-hi
mecànicament la naturalesa. En altres paraules, calia començar de zero.
Degand, en la seva recerca d’un nou vocabulari que representés els
nous temps, creia realment que l’obra del seu amic, el pintor Alberto
Magnelli, era l’arquetip de la pintura moderna. A Magnelli li agradava,
per exemple, dir-li a Degand que la taca que sempre apareixia a les
obres de Schneider i Deyrolle era massa romàntica. «Necessitem», solia
dir, «una forma clàssica com la pintura abstracta.» Una forma clàssica
clara, oposada a aquelles taques esborronades que s’havien posat de
moda. Magnelli utilitzava formes netes, sense exuberància però amb
humor, a l’oli, però sense el temut goteig. «Magnelli», deia Degand,
«parla per si mateix, allunyat de qualsevol tipus de propaganda visual.»
Aquest tipus d’abstracció, clàssica però alhora intuïtiva i no gaire audaç,
era l’art del present perquè generava optimisme sense encallar-se en 
la pura geometria. «En l’abstracció», continua Degand en un dels seus
diaris personals, «es fa servir el que és inútil, superflu, com els cigar-
rets, la son i l’amor.» Cap al 1947, tota la vitalitat que havia promès
l’Alliberament semblava haver quedat empantanada en un fanguissar
francès massa conegut, i els somnis de ràpida modernització del país
s’esvaïen ràpidament. Per acabar-ho d’adobar, com un símbol d’aques-
ta decrepitud, per dir-ho d’alguna manera, Jean Cassou va obrir el
Musée d’art moderne el 1947 sense exposar-hi cap mostra de surrea-
lisme o abstracció, i sense cap rastre d’expressionisme.12

El problema de l’art modern als EUA: l’afer de Boston 

El reajustament del concepte de modernitat també es va situar en el
centre del debat a Estats Units, i de seguida es va convertir en un tema
amb connotacions polítiques per a un Congrés dominat per una mena
de populisme incitat pels atacs del senador Taft i més endavant pel
representant de Michigan, George A. Dondero.

Amb la idea que el terme modern era un concepte difícil per al públic
en general i que l’experiència contemporània s’expressava d’altres
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Per contrarestar la forta presència de l’art assimilat a la vella Escola de
París, diversos corrents intentaven alhora fer-se visibles. Una altra vega-
da, l’any 1946 va ser clau per a aquesta incipient guerra de trinxeres.
Per a molts va ser crucial per recuperar la força moderna de l’abstrac-
ció. Denise René va obrir la seva galeria a aquest estil progressista en
oposició als Jeunes Peintres de Traditions Françaises, que van conti-
nuar emmascarant la figuració amb dibuixos abstractes, sovint ador-
nats amb matisos espirituals, com en les obres de Bazaine i Manessier.
Aquesta concessió estètica no sempre va ser acceptada pels cercles
més avançats, com va assenyalar el crític Léon Degand en to de burla:
«La figuració era la seva muller i l’abstracció la seva amant.» La duplici-
tat i la deshonestedat eren precisament el que es rebutjava durant la
postguerra; es va introduir la consigna de puresa i autenticitat per defi-
nir en gran mesura el debat estètic i polític. Per això, molt aviat, fins i tot
en els cercles més abstractes, es va produir una escissió entre els que,
com Herbin, volien adherir-se completament a la geometria abstracta,
i els que consideraven important acceptar una dosi de lirisme per tal
de reflectir la importància acabada de descobrir de l’individu, que que-
dava comprimit entre el control autoritari dels règims comunistes i fei-
xistes i la incipient cultura consumista. Però era una tasca molt comple-
xa, a causa de la fragmentació de l’escena política i cultural. Tot i que
les primeres exposicions d’art abstracte a la Galerie Denise René el
1946 van presentar una gran diversitat d’expressions abstractes (de
Dewasne, Deyrolle i Marie Raymond a Hartung i Schneider),11 aviat va
ser impossible mantenir un eclecticisme tan liberal, perquè era política-
ment important diferenciar entre una abstracció que indiqués un
expressionisme individualista i una altra que expressés una realitat
ideal, construïda racionalment per proposar un espai social comú utò-
pic i coherent. El nou Saló de les Noves Realitats va reflectir aquest dile-
ma. Quan va obrir, el 1946, va permetre nombroses experimentacions
abstractes, però ràpidament es va convertir en escenari per a la presen-
tació de l’art concret geomètric, que alguns trobaven massa àrid i auto-
ritari, des que el domini que n’exercia August Herbin negava la inclusió
de qualsevol forma curvilínia en l’expressió geomètrica. Aquesta prohi-
bició aviat va desencantar molts joves artistes, que la van veure com
una progressiva academització, que finalment es va formalitzar el
1950 amb la creació d’una acadèmia d’art abstracte d’Edgard Pillet i
Jean Dewasne. Aquests fets van ser denunciats amb virulència per
Charles Estienne en el seu pamflet L’Art abstrait est-il académique?, on
rebutjava la noció de taller i escola en el camp de l’abstracció, atès que
l’èmfasi en els mecanismes tècnics i no en la poètica de la pintura en
limitaven la creativitat. Proposava la vida interior, en comptes de l’orna-
ment fàcil, com una manera de referir-se al món contemporani. La geo-
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11 El juny del 1945, la Galerie
René Drouin havia temptejat
el terreny presentant una
exposició anomenada Art
concret, organitzada per
Nelly van Doesburg, que, per
demostrar la seva
continuïtat, va manllevar el
títol que ja havia utilitzat
Theo van Doesburg el 1930.
Però també va representar
una clara oposició al grup
Cercle et Carré (en contra de
Michel Seuphor i Piet
Mondrian), per tal d’intentar
delimitar, sense gaire èxit, les
fronteres de l’abstracció de la
postguerra.

Alberto Magnelli
Sense títol, 1947

12 Vegeu l’exposició d’art
modern francès enviada al
Whitney Museum de Nova
York la primavera del 1947,
on es va presentar tota la 



ni entenien: una cultura moderna amb tot el seu negativisme i els seus
plantejaments punyents i complexos. Però l’art modern sempre havia
aspirat a ser un moviment internacional, la qual cosa va ser encara més
rellevant quan els liberals nord-americans que aplicaven el Pla Marshall
el 1947-1948 es van situar de sobte en un primer pla de la política
internacional, en oposició a aïllacionistes com ara el senador Taft. 

Atès que la llibertat d’experimentació es va equiparar automàticament,
en determinats cercles, amb el liberalisme i l’oposició al totalitarisme,
calia defensar l’art modern més avançat produït per la nova generació
de pintors interessats en l’automatisme, encara que aquest rebuig de
l’ofici i la comunicació directa amb el gran públic fos difícil d’acceptar
per a la majoria de crítics nord-americans. Durant molt de temps, l’art
modern havia estat un senyal d’internacionalisme, per oposar-se clara-
ment al nacionalisme i a l’aïllacionisme imperant que amenaçava l’es-
tatus internacional dels Estats Units de la postguerra. Per això, per a
alguns neoliberals, el fet de mostrar desconfiança de l’art més experi-
mental de l’època gairebé equivalia, sovint, a la traïció. El MoMA i
Alfred Barr en particular van entendre la importància d’aquest tipus de
guerra de trinxeres estètica, en què els patriotes nord-americans
havien de defensar la modernitat ara que Europa tornava a donar sig-
nes de defalliment davant del socialisme. Cal recordar el suggeriment
que va fer Barr a Henri Luce, que propugnava una forma d’expressio-
nisme realista a les pàgines de la revista Life: «Hauries de defensar l’art
modern perquè, al capdavall, representa la pintura de la lliure empre-
sa.»13 Així, cap al 1948-1949, quan Barr insisteix en la importància de
l’abstracció experimental, es pot dir que l’expressionisme abstracte ja
havia triomfat, potser no en el mercat, però sí en la batalla ideològica.14

És interessant observar que els francesos, embolicats en batalles inter-
nes a partir del 1947 –quan l’aliança de la postguerra entre els partits
liberals i els comunistes es dissolia a causa de les pressions de la
Guerra Freda–, no eren conscients dels debats que tenien lloc a Estats
Units i en general no estaven al corrent del desenvolupament de l’art
nord-americà. Estaven més interessats, d’una banda, a renovar la seva
imatge tradicional d’abans de la guerra, i de l’altra, a defensar-se del fort
impuls del Partit Comunista per promoure un nou art popular de caire
realista. Els malentesos i les incomprensions entre els dos aliats van ser
gairebé constants, com ja va comentar Pierre Schneider el 1955, quan
parlava de l’exposició d’art nord-americà que va tenir lloc a París: «Als
francesos, que contemplen les tonalitats dubtoses amb una bona dosi
de tolerància i mai no han suportat comprar-se un bistec embolicat
amb cel·lofana, els ha semblat tot una mica fred i antisèptic.»15

45

maneres a banda de la modernitat (l’art abstracte), el director del
Boston Institute, James Plaut, va decidir substituir el terme modern
per contemporani. Això va desencadenar el que podríem anome-
nar l’afer de Boston, que va esdevenir una cause célèbre, una llarga i
dolorosa lluita entre el MoMA, el Whitney Museum de Nova York i el
Boston Institute. (El Boston Institute va perdre la batalla quan Plaut,
per la forta pressió del MoMA, va haver de restituir el nom original el
1950). El 17 de febrer del 1948, Plaut va decidir respondre els atacs
que rebia l’art modern a la premsa, que el consideraven opac, elitista
i incomprensible. Aquest repunt del debat al voltant de la retirada de
l’exposició Advancing American Art del 1946 demostra la fortalesa
de la premsa populista i la creixent politització del país. Els liberals
veien en aquest violent sentiment contra l’art modern una forma d’a-
mericanisme arrelat en l’aïllacionisme del passat: els artistes abstrac-
tes moderns, sobretot els interessats en l’automatisme com a eina per
a l’alliberament personal i social, es van sentir literalment acorralats,
defensats només pel MoMA, que mantenia un punt de vista semblant
al seu. De fet, el museu va entendre que defensar l’art modern era, en
realitat, protegir la democràcia i alhora el nou liberalisme popularitzat
per Arthur Schlesinger després del 1948. Arran del suport que va
rebre l’art realista i expressionista per part dels aïllacionistes i tradicio-
nalistes de dretes, l’art modern aviat es va convertir en l’estil preferit
dels progressistes, conscients de la importància dels signes culturals.
La llibertat d’expressió que reflectia la superfície de la pintura moder-
na es va convertir en una mena de símbol anticomunista, que podia
fer recular i agitar el comunisme com si es tractés d’un vampir davant
d’una cabeça d’alls.

El triomf de l’art modern a Estats Units va ser molt limitat i, per tant, de
gran importància. L’art modern, de fet, va arribar massivament a Amèrica
per accident. El moviment havia estat present al país des de l’Armory
Show, però no es considerava essencial per a la societat nord-america-
na. Durant la guerra, a causa del rebuig que hi havien manifestat els
nazis en considerar-lo un estil degenerat, l’art modern havia estat
defensat a Nova York pels emigrats europeus, amb el suport de Peggy
Guggenheim, que solia dir que si era rebutjat pels nazis havia de ser bo,
i que per tant calia protegir-lo. Però quan una nova i àmplia classe 
mitjana va transformar el teixit cultural d’Estats Units després de la guer-
ra, va quedar clar que no hi havia consens sobre la noció d’art, un art
nord-americà capaç de definir la identitat del país. L’art es va convertir
en el terreny de violentes diatribes el 1948, quan la classe mitjana es
va adonar que allò que havien recolzat amb entusiasme i que havia aju-
dat a salvar del terror nazi era, en realitat, una cosa que ni els agradava
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nova generació de joves
artistes parisencs amb un
resultat alarmant. Clement
Greenberg va escriure sobre
la mediocritat de la mostra,
com també ho van fer alguns
crítics francesos (Charles
Estienne i Léon Degand).
Aquestes manifestacions,
juntament amb la
decebedora exposició
surrealista del mateix any,
van desencadenar una sèrie
de preguntes sobre la
supervivència de París com a
centre hegemònic. 

13 Alfred Barr continua així:
«Com se sap, aquesta
reacció és ara molt més forta
a l’URSS, que ataca l’art
modern des del punt de vista
social per individualista,
burgès i decadent; i, des del
punt de vista polític, per
internacional en estil i
contrari a l’esperit rus. Els
comissaris insisteixen en el
realisme i cada cop més en
el nacionalisme romàntic.
Ningú, per descomptat, no
pot pensar que la crítica d’art
reaccionària d’aquest país,
tret potser del Daily Worker,
és prosoviètica. Però aquí
també hi ha fins a cert punt
un esperit similar
d’intolerància, una por de tot
el que sigui nou o estrany en
art, una insistència en la
conformitat, en el gust
conservador o oficial, 

 



posava l’accent en la individualitat. Aquesta estratègia, que va ser essen-
cial per a la imatge del París que defensava Tapié, es va obrir a les veus
internacionals. L’exposició, titulada Véhémences confrontées, presen-
tava l’obra de Camille Bryen, Wols, Georges Mathieu, Capogrossi, Hans
Hartung, Jackson Pollock, Jean-Paul Riopelle i Alfred Russell a la Galerie
Nina Dausset durant el mes de març del 1951. La força del catàleg,
imprès a dues cares en un gran cartell plegat, rau precisament en el to
violent, les frases d’inspiració dadaista que reactiven la idea d’una sub-
versió individual que el surrealisme ja no era capaç de generar. 

Aquesta definició de l’artista contemporani –l’individualisme que tan
implacablement promovia Tapié– es va imposar a les clares durant la
Guerra Freda, en el mateix moment en què la cultura occidental es va
veure obligada a escollir entre els que defensaven la llibertat (Occident)
i els que defensaven la pau (els països de l’Est). Tapié propugnava un
individualisme de tipus mític contra la incursió de les preocupacions
socials. Considerava que la revolució dadaista havia contribuït a donar
un nou sentit a l’art modern, mentre que altres, com Charles Estienne
i alguns surrealistes, més utòpics, preferien defensar un individualisme
més responsable socialment. La postura de Tapié, doncs, s’oposava a
una escola de pensament parisenca que utilitzava la consciència políti-
ca de l’artista –entre altes mitjans– per sensibilitzar el públic (o almenys
el públic de l’artista). Cal recordar aquí que la idea de públic, i fins i tot
de servei públic, va ser una de les característiques essencials de la cul-
tura de la postguerra, tot i que va continuar sent un concepte totalment
aliè per a Tapié, que defensava amb fermesa l’individualisme en oposi-
ció «al gran públic que actua com un ramat i mai no té raó».19 El que
oferia Tapié de forma intel·ligent era una realitat alternativa a la que pro-
posava el Partit Comunista a través de l’art d’André Fougeron: «Però en
aquest cas, hi ha massa realitats específiques i originals: no hi ha cap
sistema que no s’hagi esfondrat en veure’s enfrontat a una realitat des-
proveïda dels centenars de realismes que envolten i desorienten l’espe-
rit.»20 Qualsevol forma es podia incorporar a aquesta visió, que ignora-
va els interminables enfrontaments entre art abstracte i art figuratiu
que s’havien produït des dels anys trenta, sempre que el pintor fos un
ésser tan excepcional com el mateix Tapié. Un ésser excepcional, edu-
cat i cultivat, que no feia concessions a un públic mediocre i inactiu,
que acceptava sense qüestionar-se els valors més banals de la cultura
tradicional. Aquests eren els criteris bàsics de la seva crítica d’art. Tapié
buscava la distinció, i aquesta era la marca diferencial del seu estable.

Tot i així, aquest moviment, com tot el que es converteix en moviment, té els

seus pintors autèntics, els seus dialèctics, els seus aventurers. Si resulta parti-
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Confrontacions vehements

Cap al 1950, l’escena de l’art modern a França estava fortament pola-
ritzada. Degand, que escrivia per a la nova revista Art d’Aujourd’hui,
defensava el racionalisme, la geometria i el formalisme; Charles
Estienne, en clara oposició, s’inclinava cap al tipus d’abstracció expres-
sionista que es derivava del surrealisme automàtic, i Michel Tapié,
influït pel dadaisme, intentava agrupar una sèrie d’artistes sense afilia-
ció coneguda amb el títol genèric, però comercial, d’informel o art
autre. Com a Estats Units, a França el panorama artístic començava a
canviar sota la pressió de la Guerra Freda. El resultat d’aquesta lluita va
ser molt menys previsible a França, atès el seu entorn cultural i polític
més potent. Picasso –que segons la premsa americana «estava passat
de moda»–16 continuava presentant batalla. A principis dels anys cin-
quanta, el vell mestre continuava disparant els seus trets a través 
d’imatges que denunciaven violentament Estats Units, cada cop més
involucrats en la Guerra Freda, amb una veu forta i fins i tot violenta.
Després de celebrar l’aniversari de Stalin amb un sonat À ta santé,
Staline, va exposar un quadre pertorbador, Les Massacres de Corée, al
Saló de Maig del 1951, amb un missatge totalment contrari a la guerra
manllevat d’El Tres de Mayo de 1808 de Goya, que va desesperar els
modernistes nord-americans. Per si no n’hi hagués prou, el Saló també
va mostrar una gran diversitat de possibilitats artístiques. Dewasne,
pintor comunista, hi exposava una obra abstracta de gran format,
Homage à Marat, on n’exalçava el caràcter revolucionari, la qual cosa
va estalviar-li el rebuig del Partit Comunista, mentre que Fernand Léger,
que també era comunista, va optar per un vocabulari modern per posar
en relleu la seva adscripció a la classe treballadora en el quadre Les
Constructeurs. Semblava que tot l’espectre de preferències estètiques,
de l’abstracció al realisme, estava en mans del Partit Comunista, cosa
que va propiciar el contraatac de París. En la sessió del comitè executiu
del Congrés de Cultura del 15-16 de maig, el seu president, Nicholas
Nabokov, va proposar un programa de manifestacions culturals a París
per contrarestar l’èxit de la propaganda cultural soviètica,17 amb un fes-
tival de música i una gran retrospectiva de pintura moderna prevista
per al juny del 1952.18

Mentrestant, Michel Tapié va muntar precipitadament una exposició
dels artistes que considerava importants en un nou món, que, al seu
entendre, s’havia quedat estancat en les referències del passat. Aquest
nou món havia de ser estimulant, jove, innovador i, sempre que fos pos-
sible, divertit. Aquesta exposició i el seu catàleg es van convertir en un
important indicador de l’èxit i la vitalitat d’un nou tipus d’abstracció que

46

15 Pierre Schneider: «Summer
Events: Paris», Art News,
(estiu del 1955), p. 49.

16 Vegeu «Picasso is old hat»,
New York Times Magazine,
(8 de gener del 1950).

17 Vegeu Pierre Grémillion:
Intelligence de l’Anti-
Communisme: Le Congrès
pour la liberté et la culture à
Paris, 1950-1975. París:
Fayard, 1995, p. 72.

18 Després del desmembrament
del grup socialista RDR, en 
el qual participava Sartre, la
revista gaullista Liberté de
l’esprit publicada per Claude
Mauriac es va convertir en el
punt d’entrada al congrés de
diversos grups en defensa 
de la llibertat cultural, que 
a partir de llavors van tenir
més pes en l’establishment
francès. Va ser un gaullista
d’esquerres, poeta i director
de la revista de Lió,
Confluences, René Tavernier,
qui, després de la instal·lació
de Nabokov/Josselson a
París, connectaria la secció
francesa amb el Congrés
Internacional. Pierre
Grémillion: Intelligence de
l’Anti-Communisme, op. cit.,
p. 88-89.

19 Vegeu el catàleg
Véhémences confrontées,
1951. Text reproduït en
aquest volum a les 
p. 540-545.

20 Ibídem.

juntament amb un xovinisme
calculador. El nostre museu
es va fundar en part per
contrarestar aquest esperit...
Creiem que aquests articles
perjudiquen seriosament la
cultura nord-americana. Ara
tenim una escola pròspera
de joves pintors que molts
de nosaltres pensem que
mostren una gran originalitat
i vitalitat. De fet, alguns
creiem que, dins d’aquesta
generació, s’han fet obres que
estan a la mateixa altura
que la pintura d’altres
països... Ens sembla que Life
té una gran responsabilitat
envers l’art. Si no pot
enfrontar-s’hi de manera
justa i imparcial, no n’hauria
de parlar en els seus
editorials.» La carta, escrita
per Barr, també va ser
signada per John Hay 
Whitney, director, i Nelson
Rockefeller, president. Carta
d’Alfred Barr, Whitney i
Rockefeller, 24 de març del
1949, Alfred Barr Papers,
carta n. 165. Cal dir, també,
que el mateix argument es
va retransmetre per ràdio a
França a través de la Veu
d’Amèrica (en francès a
través de la cadena francesa)
el 3 d’abril del 1950,
després de la publicació d’un
manifest conjunt sobre l’art
modern dels tres museus
«Statement of Modern Art: A
Declaration on Modern Art».
El locutor va ser l’artista
Amédé Ozenfant. Alfred Barr
Papers, n. 2.171, full 67.

14 Posteriorment, alguns
historiadors de l’art (Nancy
Jachec, Deirdre Robson,
David Caute) han suggerit
que el triomf internacional de
l’art nord-americà es va
produir a finals dels anys
cinquanta. Aquesta
interpretació es basa en un
estudi de les vendes i la
visibilitat internacional de les
exposicions a l’estranger; jo
prefereixo entendre l’èxit en
sentit simbòlic.  



ricà, segons Tapié, era el candidat perfecte perquè desconeixia el sec-
tarisme parisenc, exclusivament confrontat amb una taula rasa i una
individualitat pura i virginal. Això era el mateix que la crítica nord-ame-
ricana proposava a Europa, i que Tapié, d’una manera poc crítica i fins
i tot ingènua, va descobrir com una força individual, capaç de legitimar
el món contemporani a través d’una forta experiència personal que elu-
deix la col·lectivitat per esdevenir el signe d’una llibertat total.22 Les
batalles dialèctiques (col·lectivitat versus llibertat) estaven de fet molt
ben codificades i esbiaixades cap a Occident, en aquest moment espe-
cialment candent, de la diatriba contra l’URSS. Per a Tapié, París enca-
ra tenia el poder d’universalitzar la cultura, donar forma a l’escena inter-
nacional, presidida pel mateix Tapié mentre feia un copa en qualsevol
cafeteria del Barri Llatí. Ara bé, potser el moment per reinstaurar el lloc
de París com a font de l’art modern universal no era, en realitat, el més
oportú. Amb l’esperança d’utilitzar Pollock per als seus propòsits, Tapié
el va donar a conèixer en el pitjor moment possible, ja que la visita de
Pollock va coincidir amb la primera i controvertida propaganda cultural
nord-americana a gran escala de la Guerra Freda. Cridar en públic
Jackson Pollock avec nous de la manera que ho va fer Tapié en la intro-
ducció del seu catàleg, mentre bona part del públic entonava i escrivia
a les parets «US Go Home», era una forma de provocació en una esce-
na artística que encara sospitava de l’imperialisme kitsch nord-ameri-
cà.23 Certament, el títol de l’exposició de Pollock pretenia fer-se ressò de
la lluita de l’avantguarda en què estava involucrat Tapié, juntament
amb Georges Mathieu, per mitjà de la delimitació d’un nou espai allibe-
rat i alliberador; però en fer-ho, assenyalava sense embuts el seu suport
al liberalisme nord-americà. 

Segons Tapié, atès que l’art de Pollock actuava com una falca entre els
realismes humanistes parisencs i l’abstracció geomètrica racional, 
l’artista era el perfecte candidat el 1953 per ajudar-lo a redefinir l’esta-
tus internacional de París. També és important assenyalar que, cap al
1950, hi havia un gran nombre d’artistes nord-americans instal·lats a
París. A més dels músics de jazz i dels escriptors calurosament acollits
per Boris Vian, Juliette Gréco i Les Temps Modernes, continuaven arri-
bant a París tota mena de pintors nord-americans, alguns a través de
les beques atorgades per la Llei de soldats d’infanteria (per rebre clas-
ses a l’escola d’art de Biarritz, on Mathieu va ser professor durant un
temps); d’altres creant grups al voltant de diferents galeries com la
Galerie 8 i la Galerie Arnaud, on va sorgir una activa vida bohèmia. En
particular, l’estructura cooperativa de la Galerie 8 va donar l’oportunitat
a molts joves artistes de conèixer el món de l’art i el desenvolupament
artístic. Els artistes agrupats entorn de la Galerie Arnaud van aconse-
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cularment difícil de veure-hi clar, no és menys cert que actualment alguns en

viuen l’epopeia, troben pistes de base extremadament excitants, perquè són

àrdues i perilloses, implacables i gairebé inhumanes, treballen en l’embria-

guesa dionisíaca d’una immensa llibertat, descobreixen horitzons il·limitats

per llançar els significats més fulgurants de Força, s’endinsen en les condi-

cions més estranyes, amb el coratge més lúcid, «per anar vés a saber on»,

amb totes les oportunitats obertes al Viure i a l’Esdevenir.21

Amb aquest text, Tapié va aconseguir situar-se en la primera línia de
l’art contemporani, en defensar la integració i la representació de tot el
que era innovador i per tant incomprensible per a la gran majoria. La
conseqüència d’això era que no calia intentar explicar res, sinó només
revelar els representants del futur que simbolitzaven el present, els
quals només Tapié, un virtual Marcel Duchamp de la crítica d’art, era
capaç de reconèixer i, algunes vegades, d’interpretar. Rebutjant la idea
de les escoles estilístiques, el crític es va convertir en un empresari cul-
tural que estigmatitzava determinades pràctiques i suggeria diferents 
«possibilitats» per a aquella coexistència gegantina que automàtica-
ment abastava tot allò «que sorprèn». Aquestes meravelles arribaven a
la nostra imaginació a través de veritables pioners o, encara millor, con-
queridors que creaven el que era essencial per al seu temps i feien ser-
vir o rebutjaven el que calia per assolir el grau de llibertat que més els
convenia. En el caos de la seva escriptura i les seves preferències,
enmig de les generalitats i la mistificació que van marcar el seu estil, va
abocar la seva ràbia contra certes obres d’art, que van triomfar gràcies
a la tempesta que ell mateix havia desencadenat, de vegades en con-
tra de la seva voluntat. 

Però, atès que l’objectiu de Michel Tapié era imposar un nou individua-
lisme expressiu i representar la nova sensibilitat de la postguerra que
s’estenia ràpidament per tot el món occidental, va buscar aliats interna-
cionals per integrar-los en el seu sistema. El caràcter vital, individualista
i exuberant de Jackson Pollock hi encaixava a la perfecció. El títol que
va escollir Tapié per al seu article sobre l’exposició de Pollock a la gale-
ria Maeght el 1952 és revelador: Jackson Pollock avec nous. Tapié
volia demostrar que, contra els realismes polítics i humanistes, i en opo-
sició a l’abstracció geomètrica, s’estava desenvolupant un vague movi-
ment abstracte internacional, i calia que París hi estigués al cas. Al seu
entendre, Pollock, com a bon representant d’una mítica llibertat total,
podia contribuir al renaixement de París. Tapié, que fins a cert punt va
interpretar erròniament els darrers quadres en blanc i negre de Pollock,
subratlla en el catàleg el caràcter individualista del mite de Pollock, en
comptes de destacar-ne el diàleg modern amb la tradició. El nord-ame-
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21 Ibídem. 22 Vegeu el catàleg de
l’exposició Studio Facchetti,
Michel Tapié: Jackson
Pollock avec nous, (febrer del
1952). Text reproduït en
aquest volum a les p. 528-
530.

23 En efecte, l’exposició de
Pollock va arribar enmig d’un
fort impuls propagandístic
nord-americà a París. Per dir-
ho suaument, no tothom se
sentia còmode amb aquesta
sobtada invasió
d’exposicions nord-
americanes en l’esfera
cultural: Regards sur la
peinture américaine, Galerie
de France, entre el 25 de
febrer i el 15 de març del
1952 (Albers, Baziotes,
Brooks, De Kooning, etc.);
maig i juny: L’Œuvre du
vingtième siècle, organitzada
per J.J. Sweeney, una gran
exposició que es va allargar
fins al Festival de París,
finançada pel braç
propagandístic del govern
d’Estats Units, el Comitè
Americà per a la Llibertat
Cultural, i el 12 de
novembre, el programa de
traduccions del Departament
d’Estat va finançar la
publicació de L’Art et la vie
aux États-Unis d’Olivier
Larkin. 



encaixaven en aquest context preestablert, fruit del desig de recons-
trucció o connexió amb aquest passat gloriós, es van sentir aïllats o
rebutjats. La qüestió era juxtaposar les dues ciutats, per tal d’entendre
les seves intenses i complicades escenes artístiques, cosa que va pro-
duir, per la mateixa regla de tres, no només alguns dels debats polítics
i culturals més apassionants del segle XX, sinó també algunes de les
seves obres d’art més brillants i significatives. 

Si les relacions polítiques entre França i Estats Units van ser de vega-
des difícils durant la Guerra Freda, també cal aclarir que, malgrat els
esforços de Mathieu i Tapié, el coneixement que tenien l’un de l’altre
de la nova cultura que cada un desenvolupava era del tot insuficient. A
Estats Units, unes quantes exposicions de l’obra d’alguns artistes d’a-
vantguarda francesos a les galeries privades Kootz, Janis, Matisse 
i Carré de Nova York, més alguns articles en revistes d’art sobre l’esce-
na artística francesa, eren la norma general fins al 1952, quan Estats
Units va començar una campanya a França per contrarestar la triom-
fant ofensiva cultural de París. Igualment, a París, es van veure molt
pocs exemples d’art nord-americà, tot i alguns intents com ara l’exposi-
ció de Kootz a la Galerie Maeght el 1947, l’exposició de Sidney Janis
el 1951, i l’important reportatge sobre art nord-americà que va publi-
car Michel Seuphor a la revista Art d’Aujourd’hui, un estudi que pre-
sentava amb força claredat les diferents produccions, incloent-hi la
seva tendència preferida, l’abstracció geomètrica, que estava perdent
pes a Nova York.24

Tanmateix, convèncer els francesos de la importància de la nova eufòria
nord-americana va ser una empresa especialment difícil, perquè, tot
i que des del 1947 els nord-americans havien desplegat una forta pro-
paganda antisoviètica a França, alhora s’havia estès pel país una onada
d’antiamericanisme. França no era un terreny especialment fèrtil per a
aquest tipus de propaganda, ja que els comunistes francesos i els seus
aliats culturals mai no perdien l’oportunitat de desprestigiar l’estil de vida
nord-americà i el seu règim opressiu davant els pobres i les minories. La
situació es va agreujar amb l’inici de la Guerra de Corea i els excessos de
l’era McCarthy. La guerra dialèctica per conquerir el cor i la ment dels
francesos va entrar en crisi el 1952, en un moment en què les relacions
francoamericanes van tocar fons i es va estendre l’ofensiva cultural nord-
americana a França.25 Per contrarestar les sospites i el ressentiment dels
francesos, el 1952, el Congrés Americà per la Llibertat Cultural va orga-
nitzar a París un important festival cultural amb espectacles de ballet,
teatre, exposicions, música, etc.26 L’acte més anunciat va ser la presen-
tació al Musée d’Art moderne de la Ville de Paris de l’exposició L’Œuvre
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guir publicar una brillant revista anomenada Cimaise, on les discus-
sions crítiques s’articulaven al voltant de figures com ara Michel Ragon,
Herta Wescher, R.V. Gindertal i Julien Alvard. Precisament a través de
Cimaise (que va ser bilingüe a partir del 1955), el 1953 es va proposar
una alternativa a la violència i als gestos durs de l’Escola de Nova York,
en forma d’una nova entitat: l’Escola del Pacífic. Es tractava, sens dubte,
d’un intent de contrarestar l’escena novaiorquesa, una alternativa situa-
da en part a París, muntada per expatriats nord-americans com Sam
Francis i Claire Falkenstein, i artistes de la costa oest com Mark Tobey.
El seu interès en les filosofies orientals havia de donar un aire més suau
i intel·lectual a l’art nord-americà, un art impulsat per un París sofisticat i
en el seu discurs. La Galerie Arnaud intentava crear ponts entre Estats
Units i França-Europa amb l’esperança de desbaratar el xovinisme crei-
xent dels dos costats de l’Atlàntic. 

La dansa cultural francoamericana dels anys cinquanta

La tradició d’oposició, negació i subversió de l’status quo, que era una
part important de l’herència de l’art modern i de la posició avantguar-
dista, es va transformar durant la Guerra Freda en una nova arma en la
lluita contra el comunisme. L’intent de reorientar la vida cultural nord-
americana es va concretar en les pàgines de la cèlebre revista radical 
i intel·lectual nord-americana Partisan Review, a mesura que l’art d’a-
vantguarda esdevenia part de la cultura dominant nord-americana. 

No gaire gent a França coneixia aquest nou plantejament d’un tema
antic, i molt pocs havien sentit parlar del nou llibre de Thomas Hess que
a Abstract Painting: Background and American Phase del 1951 unia
encertadament l’Escola de Nova York amb la darrera fase de la tradició
moderna, en el qual la pintura novaiorquesa s’anunciava com una nova
tradició. El disseny del llibre era prou aclaridor: totes les il·lustracions en
color eren de pintors de la nova generació nord-americana, mentre que
els artistes europeus només hi estaven representats amb petites repro-
duccions en blanc i negre. 

Gràcies a una acurada reinterpretació de la història dels inicis de la
modernitat, Nova York va ser capaç de situar l’art produït a la ciutat al
cim d’una cadena d’esdeveniments formals que van transformar la pro-
ducció local en un cànon universal, de la mateixa manera que ho
havien fet els parisencs al llarg del segle XIX. D’aquesta manera, es van
veure abocats a ignorar molts dels experiments i intents interessants
que havien fet els artistes expressionistes o alguns pintors com els
Indians Space Painters. Igualment, a França, molts dels artistes que no
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24 Vegeu també un interessant
article publicat a Art News el
1949 sobre els estudiants
que arribaven a París gràcies
a les beques atorgades per la
Llei de soldats d’infanteria.
Arnold Herstand: «GI
Students show the Left
Bank», (estiu del 1949),
p. 20-21, 64. 

25 El que va desencadenar una
nova ronda de sospites va ser
la transformació de l’ajut
econòmic atorgat pel Pla
Marshall en un programa de
reforçament militar. Vegeu
també Eloise A. Spaeth:
«America’s Cultural
Responsibilities Abroad»,
College Art Journal, (hivern
del 1951), vol. XI, n. 2, 
p. 115-120; i Dick Fitzpatrick:
«America’s Campaign of
Truth Throughout the World»,
Journalism Quarterly, (hivern
del 1951), p. 3-14.



Cap al 1954, uns quants pintors francesos van exposar la seva obra en
algunes galeries d’Estats Units (Betty Parsons, Samuel Kootz, Sidney
Janis). Mathieu i Soulages, en concret, van convertir-se en símbols
d’una nova tendència anomenada informel, creada per Tapié. Els mar-
xants nord-americans, que ara, com els francesos, necessitaven una eti-
queta internacional, van ser els artífexs d’aquesta connexió. El proble-
ma va ser que la pintura francesa contemporània no era gaire ben
entesa pels crítics d’art de cap dels dos països, que encara feien ser-
vir conceptes molt tradicionals.27 Per exemple, en la presentació de
Soulages a la galeria Kootz de Nova York el 16 de maig del 1954 (el dia
que va caure Dien Bien Phu), el catàleg escrit per Bernard Dorival no
demostrava estar gaire al cas, per dir-ho suaument, sobre la crítica i els
debats teòrics contemporanis. Va descriure l’obra de Soulages com
una experiència religiosa, amb un llenguatge ple de referències bíbli-
ques (aspecte sagrat, unitat sepulcral, calvari, etc.), i això era gairebé 
un anatema per als professionals nord-americans per la predilecció
massa evident que mostrava per certes tradicions franceses ja qüestio-
nades per Pollock o De Kooning. L’autor de l’informe francès France-
Amérique critica l’error estratègic de Dorival: «En comptes d’assenyalar
implicacions religioses, com fa Bernard Dorival, en les seves composi-
cions jeràrquiques, on l’intens clarobscur evoca els conflictes de l’espe-
rit, s’entreveu un intent de retornar a les realitats primigènies. Una aspi-
ració religiosa com la que guiava l’escultor gòtic o el pintor de frescos
romànics avui és poc habitual, per no dir anacrònica. En canvi, aquesta
necessitat de tornar als fonaments de la vida i redescobrir la vitalitat
emergent de les cultures primitives podria ser simptomàtica d’una civi-
lització hipertrofiada.»28

N’hi ha prou a dir que els crítics francesos reconeguts no van ser gens
útils en la promoció del nou vocabulari parisenc que havien forjat una
sèrie de pintors abstractes. 

Durant tots els anys de la Guerra Freda, el que va ser primordial per als
francesos, i que fins a cert punt l’administració nord-americana va pas-
sar per alt —des dels ambaixadors fins als ministres—, va ser la protec-
ció del que s’entenia com a identitat francesa. Per això, la victòria del
boxejador Marcel Cerdan davant del nord-americà Tony Zale el 1948
va ser tan important: percebut com un triomf de la voluntat, la tècnica
i la delicadesa davant la força bruta, va convertir-se en un símbol. Quan
Cerdan va morir en un accident d’aviació mentre es dirigia a un combat
de boxa a Nova York, el dolor i la tristesa es van apoderar de la nació i,
en alguns cercles polítics, va créixer la sospita que podria haver estat
un complot per evitar que el boxejador tornés a guanyar. 
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du XXe Siècle, un prestigiós muntatge que pretenia demostrar a un
públic francès expert que totes les grans obres d’art, des de l’impressio-
nisme fins a Picasso, només es podien crear en el context liberal que
defensava Estats Units. James Johnson Sweeney va escollir per a l’oca-
sió una sèrie d’obres d’art modern que, sortosament, el públic parisenc
no havia vist sovint ni tan sols en els darrers temps, i de nou, els artis-
tes rebutjats pel comunisme hi van ser representats massivament
(Duchamp, Chagall, Rousseau, l’avantguarda russa). 

La premsa francesa en general va quedar sorpresa i una mica aclapa-
rada per les dimensions de l’exposició, però també es va sentir contra-
riada per la vivacitat de la propaganda i l’arrogància del discurs. Per
exemple, el diari parisenc Combat, molt popular en l’època, va ser crí-
tic amb el fet que molts artistes fossin nord-americans, i es va queixar
de l’oblit de nombrosos músics i excel·lents cantants francesos, «proba-
blement perquè mai no s’han sentit a Alabama o Idaho. I pel que fa als
respectables convidats que han estat perseguits, haurien d’haver anat
acompanyats d’altres que viuen a Estats Units, com els amics dels
negres linxats o els oprimits pel Comitè d’Activitats Antiamericanes».
L’article s’acabava comparant el festival amb un circ polític: «La vàlua i
l’interès d’aquests fets no necessita l’ajut d’un Barnum inspirat, ni d’una
bandera atlàntica. I el festival d’obres mestres del segle XX, amb la seva
publicitat inexacta i ostentosa, s’hauria hagut de titular explícitament
Festival de l’OTAN.» Quedava clar que la defensa de l’art modern en
aquells temps perillosos s’havia convertit en el domini privat d’Estats
Units, en un dels seus interessos vitals.

La frustració dels parisencs pel fet que molts quadres francesos fossin
propietat d’interessos nord-americans es va escenificar en el mateix
museu. Mentre l’exposició era oberta, dos joves francesos s’hi van
introduir furtivament una nit del mes de maig, i, a causa de la manca de
vigilància, van poder alliberar el que consideraven hostatges cultu-
rals retinguts per Estats Units. Pierre Abenstern (estudiant) i Michel
Pamygeres (propietari d’un bar) van esquinçar diverses teles i les van
treure del marc. Bonnard, Renoir, Gauguin i Picasso van ser alliberats
durant una estona de la seva presó ideològica, abans que no retornes-
sin als seus propietaris per una administració avergonyida, obligada a
admetre que París no només era incapaç de defensar l’art modern des
d’un punt de vista teòric, sinó que ni tan sols podia protegir-lo física-
ment dins de les seves parets. Va ser una lliçó amarga, però ¿què podia
fer París? Al final, la iniciativa d’unes poques galeries privades va fer
possible que l’art contemporani (una mostra molt selecta) formés part
d’un intercanvi internacional i obtingués certa visibilitat. 
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27 La consolidació del mercat
no va ser una tasca fàcil;
només cal recordar la
reacció de Clyfford Still arran
d’un article publicat a Art
News, que, en una cèlebre
sèrie titulada «Mathieu paints
a picture», mostrava com el
pintor francès feia un dels
seus quadres: «¿La revista Art
News està tan desesperada
que ha de dedicar un article
al cinisme i les mentides de 
Mathieu, o simplement es
que dóna per bo i assumeix
com a norma de vida la
pràctica d’escurar
periodísticament el rerefons
de l’ètica pròpia periodística?
Sento la mateixa vergonya
que deuen sentit tots els
artistes en veure aquesta
sòrdida paròdia, sobretot els
homes sincers que a finals
dels anys quaranta van sortir
d’aquí i de la costa oest per
emprendre el viatge fins a
París i exposar la seva obra
davant d’aquest paio
parasitari i estrafolari. Art
News? Repugnant!» Cal
recordar que Mathieu havia
estat un dels primers
defensors parisencs de la
nova generació de pintors
nord-americans. Clement
Greenberg, en una entrevista
a Art Monthly el 1984, no va
ser tan crític amb la seva
obra: «Només vaig fer una
distinció entre europeus i
nord-americans a principis
dels cinquanta, quan
pensava que els nostres
pintors havien fet una gran
millora. De fet, dir-ho va ser
una manera de reaccionar
davant de les

26 La idea d’un important
festival de la cultura nord-
americana a París havia
aparegut per primer cop els
anys 1949-1950.
L’ambaixada a París i el
MoMA van intentar
organitzar-lo però no van
sortir-se’n. També es va
parlar d’una petició per fer
una exposició d’art nord-
americà a Lió a través de
Darthea Speyer, agregat
cultural d’Estats Units a París.
Carta de M. d’Harnoncourt a
Alfred Barr, (1 de desembre
del 1950), Rockefeller
Archive Center, capsa 125,
arxiu 1.216. 

 



del 1953),31 Greenberg va escriure sense embuts: «¿Vull dir amb això
que la nova pintura abstracta nord-americana és superior a la francesa?
Doncs, sí, efectivament.» Es tracta del cèlebre article en què Greenberg
rebutja la nova pintura abstracta francesa a través d’una anàlisi formal
tradicional. Els francesos inventen, segur, però acaben les seves pintu-
res: els nord-americans són més aspres, agosarats i durs. Segons
Greenberg, les produccions parisenques estan més domesticades que
sistematitzades, com preferien dir els francesos. La diferència és cru-
cial perquè domesticar implica una noció d’esclavitud i castració: París,
com un lleó que ha perdut les dents, era ara un gat ronc, una imatge
que no era precisament la que necessitava el món occidental per
enfrontar-se a les hordes comunistes. 

A París, dos crítics d’art intentaven, de manera molt diferent i fins i tot
contradictòria, redefinir el paper i l’estatus de París en aquest nou món
de la postguerra. Com en l’escena política, la crítica es dividia en dues
línies molt ben definides. D’una banda, com hem vist, Michel Tapié
defensava una escena moderna internacional basada en la llibertat
d’expressió, en la creença en la immersió total de l’artista en el present
i en l’alliberament de l’individu; de l’altra Charles Estienne, redimensio-
nant els conceptes surrealistes per tal de recuperar una revolta, o revo-
lució, humana bàsica, intentava rescatar els preceptes de l’Escola de
París. Segons ell, era «l’únic camí entre el messianisme polític del Partit
Comunista i el pessimisme de la filosofia de l’absurd.»32

La dicotomia internacional-nacional va generar grans desacords sense
aconseguir que hi hagués un vencedor; les dues situacions eren irrea-
litzables. L’escena internacional estava guanyant posicions, però havia
deixat d’estar controlada per París: malgrat els freqüents viatges de
Tapié al Japó, Amèrica del Sud i Itàlia, el monopoli l’ostentaven Nova
York i el MoMA. I la carta nacionalista no es podia jugar perquè es con-
siderava provinciana, mancada d’autoritat, massa refugiada en els inte-
ressos propis i en el passat. 

Cap al 1953, hi havia tan enrenou al volant del nou art abstracte que
Robert Lebel va publicar un llibre titulat Bilan de l’art actuel, en el qual
investigava i comparava l’art produït a tot el bloc occidental. Lebel
posava de manifest que la seva esperança de descobrir obres màgi-
ques i herètiques s’havia vist truncada per la constatació que la majoria
d’artistes s’havien decantat pel món segur del museu o dels interiors
burgesos.33 Tanmateix, l’estudi deixava clar que l’abstracció era la ten-
dència dominant, encara que el seu èxit n’hagués atenuat part de 
l’agressivitat; segons ell, «avui, els artistes són als seus predecessors
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Per als francesos, era important definir una especificitat vis à vis amb
Estats Units; per això la diferència s’havia de produir i demostrar en el
camp de l’esport, la moda, la cultura i l’art. De fet, el que s’havia d’evitar
a qualsevol preu era convertir-se en nord-americà. I això va ser especial-
ment important en un moment en què el maccarthisme començava a
estendre’s. Mentre que Estats Units temia tot el que venia de fora i els
seus debats polítics quedaven delimitats en les posicions de centredre-
ta, a França les discussions passaven de l’extrema dreta a l’extrema
esquerra, i el país exigia la presència d’estrangers per produir una pro-
verbial França universal, una França que pogués acceptar nouvinguts,
civilitzar-los i integrar-los en un context racional i equilibrat;29 aquest
havia estat sempre el paper de París en l’àmbit de l’art. També era
important per als francesos demostrar al nou amo d’Occident que els
nord-americans en realitat no entenien ni apreciaven l’art que es feia al
seu propi país. De fet, els intel·lectuals francesos mai no van estar-se de
dir als nord-americans allò que els havia d’agradar i que era bo per a
Amèrica, és a dir, precisament tot el que el gran públic trobava incòmo-
de, tot el que no rebia el suport de la propaganda d’Estats Units. Per
això al Barri Llatí i a un bon nombre d’intel·lectuals (Sartre, Camus, Vian,
fins i tot Aron) els agradava Steinbeck, la literatura barata i violenta, els
escriptors afroamericans, el ciutadà del món Garry Davis, la cultura gai
i sobretot el jazz. Va ser a París, al capdavall, on els intel·lectuals van
polemitzar sobre els trets distintius i contradictoris del bebop i el cool
jazz. París va ser capaç d’associar el cool jazz amb la poesia antiga i la
música clàssica, i situar-lo en una llarga tradició que culminaria amb
Miles Davis.30 Miles Davis es va convertir en un heroi, en el represen-
tant de l’Amèrica negra intel·lectual (a part de l’amant de Juliette Gréco
el 1948), i va demostrar al món i a l’Amèrica conservadora que París
era un lloc modern, obert a l’experimentació i a les aventures més
diverses. França, o si més no el Barri Llatí, estava en contra del racisme
que començava a caracteritzar Estats Units, en part gràcies al cèlebre
best seller i falsa novel·la nord-americana, escrita per Boris Vian, ano-
menada J’irai cracher sur vos tombes, on el linxament era el tret defini-
tori de la cultura nord-americana. En qualsevol cas, se suposava que
França era un país modern, antiracista i civilitzat, amb una millor com-
prensió de la cultura nord-americana que la dels mateixos nord-ameri-
cans. D’altra banda, a Estats Units, França era percebuda com un país
dèbil, dividit, voluble i sobretot passé. Els malentesos i la mútua incom-
prensió eren cada cop més evidents. 

Això, sens dubte, es va propagar en el terreny de l’art i la crítica nord-
americana. En resposta a un qüestionari anomenat «L’avantguarda
francesa està sobrevalorada?», en la revista Art Digest (15 de setembre
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circumstàncies, perquè en
aquell moment els museus
d’art modern estaven més
disposats a comprar un
Mathieu que un De Kooning.
I, de passada, jo penso que
Mathieu és bo i està
infravalorat. Darrerament ha
caigut en desgràcia, en sóc
conscient, però era
francament bo quan era bo.»
«A Conversation with
Clement Greenberg», segona
part, de Charles Harrison, Art
Monthly, (març del 1984),
p. 10. 

28 A France-Amérique, (maig
del 1954), anònim.

29 Vegeu Antoine Marès i Pierre
Milza: Le Paris des étrangers
depuis 1945. París:
Publication de la Sorbonne,
1994.

30 Això és el que es va anunciar
públicament en la
presentació del seu concert
amb Tadd Dameron el maig
del 1949 a París: «Cada país,
cada època, té el seu estil
particular, ja que la música,
com l’arquitectura, és un
testimoni del seu temps. El
cant gregorià de la litúrgia,
herència de l’antiga polifonia
del Renaixement, les fugues
de Johann Sebastian Bach,
la sensibilitat espiritual de
Mozart, reflecteixen la
història de l’esperit, de la
mateixa manera que el
folklore de tots els països
reflecteix la història de
l’home...» El presentador no
va poder continuar perquè
Miles Davis va sortir a
l’escenari i va començar a
tocar la trompeta. Del DVD
From Cool to Bop: The
Anthology, Stardust Records,
Marina Del Rey, Califòrnia,
2002.

31 Text reproduït en aquest
volum a les p. 639-640.

32 Charles Estienne: Terre des
Hommes, n. 1, (29 de
setembre del 1945).

33 Robert Lebel: Premier bilan
de l’art actuel, 1937-1953.
París: Soleil noir, 1953, 
p. 12-13.

 



Els francesos contraataquen 

Ara que l’abstracció començava a ser l’estil preferit del públic, l’enemis-
tat política i personal entre els dos crítics d’art parisencs es va intensificar:
Michel Tapié i Charles Estienne es van lliurar a una sèrie de cèlebres bata-
lles paroxístiques en la premsa. El que estava en joc, tal com ho entenia
Charles Estienne, era la necessitat de trobar una nova identitat francesa,
arrelada en un passat gloriós, però equipada amb la càrrega de la histò-
ria contemporània. Per això, calia trobar, encara que costés, un present
obert a un futur internacional, desenvolupat a partir d’una base francesa.
Evidentment, Estienne sabia que els nord-americans practicaven el drip-
ping o pintura del degoteig i, a més, Pollock li despertava un cert interès,
però el que més el fascinava era el fet que els artistes francesos més
avançats esborronessin els seus quadres amb taques, una alternativa
més suau i profunda a la violenta versió nord-americana. De fet, el tachis-
me era una versió paral·lela a l’expressionisme abstracte, un tipus de pin-
tura creada al voltant de la Galerie Étoile Scellée (Degottex, Duvillier,
Loubchansky, Messagier) per contrarestar la publicitat que crítics com
Michel Tapié havien dispensat als nord-americans convidant Pollock. 

Un art autre, un moviment orquestrat a partir del 1951 per Michel
Tapié i promogut pel pintor Georges Mathieu, va ser una estructura
internacional en la qual un grup d’artistes moderns de tot el món, inclo-
ent-hi figures tan contradictòries com Pollock i Tobey, s’agrupaven sota
la tutela d’un París revifat. Plegats van publicar la revista The United
States Lines Paris Review, amb el patrocini d’un transatlàntic de luxe,
en la qual Tapié i Mathieu dissertaven sobre «la vitalitat i la grandeur de
la civilització occidental als dos costats de l’Atlàntic». Aquesta revista
de luxe, adreçada a viatgers benestants, defensava un vocabulari extre-
mament abstracte basat en la investigació contemporània i en compli-
cades construccions filosòfiques. Per a Mathieu, el passat –que ell ano-
menava classicisme– estava esgotat i ara començava un nou món,
basat en una aguda consciència del present que estava emergint alho-
ra a Estats Units, el país modern per excel·lència. La revista incloïa un
article de Thomas Hess que analitzava l’art abstracte a Amèrica (majo-
ritàriament pintors expressionistes abstractes, a més de Mark Tobey)
per alertar el públic de la força creativa del liberalisme. A la inversa,
Charles Estienne, amb l’ajut d’André Breton, es va dedicar a excavar en
el passat de França per trobar una connexió, per molt sorprenent que
sembli, entre l’art dels celtes i el tachisme.35

Sembla com si Charles Estienne i André Breton en realitat intentessin
obrir un espai independent, on el crític de la Bretanya, Charles Estienne,
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d’abans de la guerra el que les tropes de paracaigudistes són a Ícar.»34

El gran nombre de bons pintors abstractes que hi havia a París indicava
que la capital francesa continuava sent un centre important, però al
final de l’estudi s’infiltrava un tema insidiós: l’«apparition du continent
Américain» –fins i tot la influència de l’Escola del Pacífic, inventada per
al consum francès– es considerava alhora un tribut a París (en la seva
oposició a Nova York) i una amenaça (ara hi havia dues grans ciutats
nord-americanes on es feia gran art). 

Encara que a Tapié, Estienne i Lebel els interessava sobretot proclamar
el triomf d’una nova avantguarda abstracta per sobre de les forces 
de la tradició i que creien fermament en la nova supremacia de París 
–i estaven disposats a recollir els fruits d’aquest triomf–, l’angoixa s’in-
filtrava en els seus escrits. ¿Es tractava, al capdavall, d’una victòria pírri-
ca? ¿Tots aquells rumors sobre els èxits de la pintura novaiorquesa s’ha-
vien de prendre seriosament?

Aquest dubte s’estava convertint en un factor de primer ordre en la valo-
ració de la supremacia cultural de la postguerra. En un article publicat a
la revista liberal catòlica Esprit el 1953, Camille Bourniquel es fa la pre-
gunta que tothom es fa privadament: «Ha començat la successió de
París?» Mentre intenta defugir els errors característics de l’arrogància
cultural, Bourniquel va demostrar que entenia a la perfecció el funciona-
ment de la cultura internacional. Després d’analitzar la importància de
l’avantguarda com a factor essencial de reconeixement en l’escena
internacional, finalment conclou que en cap altra banda del món hi ha
un centre tan important com París. D’aquesta manera, no va poder evi-
tar enviar un dard enverinat a Amèrica i al seu proteccionisme cultural,
menyspreant el que percebia com una enorme suspicàcia davant la pro-
ducció artística francesa dels nord-americans. Tanmateix, va entendre
que la consideració tradicional que hi havia hagut a Estats Units de la
cultura francesa com a cultura universal –en les seves paraules, com «un
factor de civilització»– s’estava evaporant. La seva ambigua conclusió,
quan es pregunta per una possible ofensiva cultural nord-americana, és
plenament encertada, però no es pren prou seriosament. Atès que la
resta d’Europa es trobava en una situació molt precària, tant econòmica-
ment com moralment i que, per tradició, s’associava Amèrica amb el
kitsch, es creia que no seria una amenaça real per al monopoli parisenc
en l’àmbit de l’alta cultura. Però el 1953, després d’un any d’exposicions
intensives d’art nord-americà a París segons l’ofensiva psicològica pro-
moguda per Truman, algunes institucions parisenques es van començar
a preguntar ansiosament si la celebració de l’èxit de la nova avantguar-
da abstracta no havia estat prematura, o fins i tot injustificada.
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34 Ibídem, p. 14.

35 Vegeu el meu article: «The
Year the Gaulois Fought the
Cowboy», Yale French
Studies: The French Fifties,
n. 98, 2000, p. 167-182. 



El 1953, es va reestructurar el Servei d’Informació d’Estats Units (USIS),
d’acord amb els criteris del president Eisenhower, que en aquell
moment, seguint els consells del MoMA, s’havia pronunciat a favor de
l’art modern: tot un nou símbol de la presidència d’Estats Units. Des de
la institució del Pla Marshall, els polítics nord-americans s’havien acos-
tumat a influir o convèncer els polítics francesos de la seva rectitud en
el debat de la Guerra Freda. Però amb l’arribada del socialista Pierre
Mendes-France com a primer ministre el 1954, les coses van canviar
radicalment, ja que la seva política independent va desembocar en dos
fets amb els quals els nord-americans no estaven d’acord: la negociació
amb Indoxina i el rebuig de la Comunitat de Defensa Europea (EDC). En
aquest context de canvi i incertesa, el govern nord-americà va decidir
traslladar la seva propaganda tradicional a una altra esfera cultural, 
en reconèixer la importància d’aquestes activitats en l’estil de vida 
europeu. Per contrarestar la campanya contra Estats Units que s’havia
orquestrat a França al voltant de la revista underground Potlach, del
grup marxista i surrealista de Nougié i Magritte a l’entorn de Les Lèvres
nues, i de la creixent política de neutralitat de diaris com Le Monde
i L’Observateur, Estats Units va crear una nova coalició el 1953 entre el
Departament d’Estat i els interessos privats de la família Rockefeller i el
seu Museum of Modern Art. En la celebració del vint-i-cinquè aniversari
de la creació del Museum of Modern Art, el president Eisenhower va
emetre un comunicat de premsa titulat Freedom of the Arts, en el qual
subratllava la tasca feta pel MoMA durant tants anys: la defensa i la pro-
pagació de la cultura i l’art modern. Eisenhower adoptava un to molt
diferent del de la cèlebre fase de Truman del 1949 sobre l’art modern:
«Si això és art», va dir, «jo sóc un hotentot.» El text presidencial deia així:
«Aquest aniversari ens recorda a tots un principi important que cal tenir
present. Aquest principi és que la llibertat de les arts és una llibertat
essencial, un dels pilars de la llibertat de la nostra terra [...]. Si els nostres
artistes tenen la llibertat de crear amb sinceritat i convicció, hi haurà
progrés i un debat saludable en el camp de l’art [...]. Però, amics meus,
que diferents que són les coses en una dictadura! Quan els artistes es
converteixen en esclaus i en instruments de l’Estat, quan esdevenen els
principals propagandistes d’una causa, el progrés s’encalla i la creació
i el talent es destrueixen. Per tant, en aquest aniversari d’un gran museu
d’art nord-americà, tan significatiu, cal que tots tinguem clara una cosa:
cal que siguem conscients que aquesta valuosa llibertat de l’art, que
aquestes valuoses llibertats d’Amèrica, seran dia rere dia, any rere any,
més fortes i més brillants en la nostra terra.»36 Aquest comunicat va susci-
tar una forta polèmica, no només per l’al·lusió a la Guerra Freda i l’URSS,
sinó també perquè s’adreçava directament als intents de McCarthy de
retallar la llibertat d’expressió a Estats Units. 
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que mostrava orgullosament les seves arrels, elogiava la tradició fran-
cesa, simbolitzada pel seu petit veler tradicional, enfront del transatlàn-
tic al qual havien donat suport els aristocràtics Tapié i Mathieu, que,
segons ell, s’havien venut l’ànima als interessos de la potència del
moment, és a dir, a Estats Units. Era una batalla perduda, sens dubte,
i Estienne va abandonar ràpidament el que al veia com un món artístic
corrupte per refugiar-se a la costa bretona, on entre viatge i viatge en el
seu veler, va escriure les populars lletres del cantautor anarquista Léo
Ferré. Amb la seva obstinada independència utòpica, André Breton
i Charles Estienne semblaven Astèrix i Obèlix, o José Bové, que es va
negar a doblegar-se sota la poderosa mecanització de l’Imperi, plena-
ment conscient que la victòria era impossible, però convençut que, per
sobreviure, calia mantenir les diferències culturals. 

Davant de l’hàbil model nord-americà, el Partit Comunista Francès va
reaccionar com un toro davant d’una bandera vermella i va contraata-
car amb violència. Picasso va pintar els pseudofrescos de La Guerre et
la Paix per decorar una església desacralitzada de Vallauris (una respos-
ta a l’església de Matisse a Vence, situada a poca distància d’allí), com
una crítica a la implicació nord-americana en la guerra de Corea i una
denúncia de l’horror de la guerra bacteriològica que suposadament 
s’hi duia a terme, segons un fals rumor propagat pel Partit Comunista.
Igualment, el pintor comunista Fougeron va condemnar diversos as-
pectes de la cultura nord-americana en un quadre titulat irònicament
Civilisation atlantique, on retrata una cultura que es delecta amb la
pena de mort, el racisme, la guerra, el maccarthisme, amb capitalistes
fumant havans, mentre que la belle Américaine, tal com s’anomenava
aleshores el cotxe americà, s’exhibeix com el símbol de la decadència
capitalista. Tot i l’enuig d’Aragon, a qui no li agradava la irrealitat de la
composició en comparació amb el realisme social, Fougeron sabia el
que feia: els símbols de tots els mals de la cultura nord-americana s’a-
grupen al voltant del cotxe americà, l’objecte de desig de l’American
way of life. El cotxe s’estava convertint en un símbol de la lliure empre-
sa. Quan es compara el somni americà amb la fràgil realitat del dos
cavalls de Citroën fabricat en les cadenes de muntatge de França, 
s’entén l’angoixa dels francesos respecte al seu futur i la seva dificultat
per creure que podien continuar dictant les normes del gust universal. 

El consumisme de la població va ser un dels principals ingredients de la
propaganda nord-americana a l’estranger, ja que demostrava clara-
ment la diferència entre el sistema de lliure empresa d’Estats Units i el
d’un país socialista que evolucionava amb lentitud. El sistema liberal
semblava produir molts més articles de consum i molt més ràpidament. 
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van haver de refer la seva influència global. L’equilibri de poder va ser
molt diferent a partir d’aquell moment, i, a més, s’havia iniciat un altre
tipus de revolta: el consumisme. Això va provocar immediatament la
virulenta oposició d’una generació que havia crescut amb la crítica
surrealista; Debord, Vaneighem, Lemaître, Isou, etc., es van posar en
peu de guerra contra el que percebien com una cultura totalitzadora
i alienant. L’art modern que la generació de la postguerra havia defen-
sat sense treva, encara que sovint sense gaire esperança, era ara ridicu-
litzat per una generació que no podia acceptar-ne l’status quo. Aviat el
panorama cultural es va dividir en dos. D’una banda, l’art va passar de
l’expressió a una forma de silenci individual filosòfic i crític o a una
mena d’ironia càustica. De l’altra, es va anar configurant una crítica radi-
cal de l’art, i va sorgir una escena artística fortament polititzada.

De sobte, la lluita, la violència, l’aportació personal i torturada dels ex-
pressionistes abstractes i els peintres lyriques o els pintors del silenci
(Wols, Bram van Velde) van donar pas a la inexpressivitat i la insipidesa
dels primers monocroms d’Yves Klein o les pintures blanques de
Rauschenberg. L’espai geomètric social i utòpic es va transformar en
una revisió dadaista duta a terme per Tinguely, que es burlava tant de
l’expressionisme abstracte com de l’abstracció geomètrica per mitjà d’una
mecanització dels dos en artefactes humorístics. Niki de Saint-Phalle va fer
el coup de grâce disparant contra unes dianes per tal de produir, per
mitjà del dessagnament, una sèrie de pintures pseudoexpressionistes
abstractes. La virilitat es va deconstruir, com també l’exaltada i sincera
expressió del passat. El súmmum va ser la fabricació per part de Pinot
Gallizio de rotlles de pintures abstractes, que es venien a metres com a
teixits de moda per a dones modernes i avantguardistes.

En el 1955-1956, anys de canvis dràstics, també van desaparèixer
dues icones populars: Jackson Pollock va morir en un accident de
cotxe un any després que James Dean, i Nicolas de Staël es va llançar
per la finestra del seu estudi davant del Mediterrani, a Antíbol. 

De fet, la cultura francesa, tant la descrita per Francastel com la fotogra-
fiada per Paul Strand a La France de profil, aquest país rural i obstinat,
estava donant pas a una societat cada cop més americanitzada i con-
sumista, que floria incessantment després de la repressió comunista
d’Hongria del setembre del 1956. França havia canviat d’estat d’ànim,
com va descriure Jean-Pierre Mocky en la seva pel·lícula del 1958 Les
Dragueurs. Els joves ja no cantaven I hate Sundays, com Juliette
Gréco, sinó que llegien Bonjour tristesse de Françoise Sagan i miraven
Et Dieu créa la femme de Vadim. Les corbes càlides i apetitoses de
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Clement Greenberg, en la seva enèrgica defensa de l’art modern, va
haver d’admetre que aquest tipus d’abstracció lliure havia aparegut
gairebé simultàniament a París i a Nova York, però argumentava que
l’abstracció nord-americana era millor perquè Nova York «tenia l’avan-
tatge d’haver viscut la influència de Miró i Klee abans que París i, grà-
cies a Hans Hofmann i Milton Avery, d’haver seguit les ensenyances de
Matisse quan els joves pintors francesos ja en prescindien.»37Aquest
argument era molt agosarat, però es basava en un coneixement fals o
incomplet del panorama artístic francès. De fet, Klee i Miró havien estat
des de finals dels anys trenta utilitzats i sobreexplotats pels artistes fran-
cesos. Només cal fixar-se en els textos d’Édouard Jaguer o els delicats
i poètics quadres de Rezvani per adonar-se de les simplificacions de
Greenberg. Greenberg simplement no coneixia la nova onada d’artis-
tes abstractes francesos, o mirava convenientment cap a un altre cos-
tat, cap a tot allò que presentava, defensava i enviava a l’estranger l’es-
tablishment francès. Sembla, doncs, que no era un lector gaire astut de
l’avantguarda... ¿o potser era la seva manera de rebutjar una cultura?
Per omissió! Si hi pensem bé, ens adonarem que era una tàctica molt
semblant a la de Cassou. L’article de Greenberg anava adreçat al con-
sum nord-americà, sens dubte, però demostra en quins malentesos es
basaven totes les relacions entre els dos països. El problema és que
aquesta manera de pensar es va transmetre en la seva totalitat a gene-
racions d’estudiosos i alumnes a través de la literatura reduccionista de
Sam Hunter i Irving Sandler. Per exemple, Greenberg no esmenta mai
el nou art abstracte que es va exposar el mateix any a la Kootz Gallery
(Soulages, Mathieu, Schneider) o a la Rosenberg Gallery (Nicolas de
Staël), ni tampoc les exposicions anteriors d’obres abstractes de Wols
i Bram van Velde. Per a ell simplement no existien. Els crítics de les dues
bandes de l’Atlàntic no hi van prestar atenció, van fer els ulls grossos,
en benefici dels seus propis interessos, al creixent programa d’intercan-
vis entre galeries privades. 

El final: ironia, buit i rock-and-roll

Si l’exposició s’atura el 1956 és perquè aquell any van passar moltes
coses que assenyalen el final d’un món determinat. En primer lloc,
va ser l’any en què l’ideal de la revolució d’esquerres, la utopia, es va
esfondrar als carrers d’Hongria. A França res no va tornar a ser el
mateix després d’aquest dramàtic esdeveniment; tot el potencial sim-
bòlic que havia recollit el Partit Comunista des de la guerra es va evapo-
rar en una setmana. La retirada forçada de les tropes britàniques i fran-
ceses del canal de Suez, empesa per la pressió d’Estats Units, també va
marcar un nou tipus de món, en el qual les antigues potències colonials
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Brigitte Bardot van substituir l’humor negre i la indumentària de Juliette
Gréco. En el moment de l’arribada dels primers supermercats, Roland
Barthes, a Mythologies, indicava clarament que la vella i estable cultura
popular estava desapareixent per donar pas a una cultura de masses
petitburgesa i sensacionalista. Un món havia deixat d’existir. També el
1955, Denise René, adonant-se d’aquest canvi, va obrir la seva galeria
a Le Mouvement (amb Agam, Bury, Calder, Duchamp, Jacobsen, Soto,
Tinguely, Vasarely), en una exposició on l’humor i la diversió van infil-
trar-se finalment en la antiga abstracció geomètrica. París estava prepa-
rat per a aquest nou art experimental i la seva tècnica participativa. Els
artistes llatinoamericans van arribar-hi just a temps per fer que el públic
esquerp de la postguerra s’adonés que la vida podia ser divertida, enca-
ra que, d’aquesta manera, els estaven venent un altre tòpic orientalista.
Però tot això és una altra història. 

Després de tots els esforços que havia fet el Departament d’Estat
d’Estats Units durant més d’una dècada per inculcar en els francesos la
importància de l’alta cultura nord-americana, va ser irònicament la cul-
tura de masses la que va triomfar entre les noves generacions. El
1955, el Hound Dog d’Elvis Presley va ocupar els primers llocs de les
llistes d’èxits, obrint el camí, juntament amb Bill Haley, a la revolució
adolescent que s’estava produint a Estats Units i a la irrupció de la
generació ieié a França.
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