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"A qui vulgui!"   Jean-François Chevrier 

 
 
Quan s’estudien els orígens de l’abstracció, són molts els historiadors de l’art que 
treballen sobre el rerefons simbolista del modernisme. L’obra de Mallarmé apareix com 
un element central en aquesta reconstrucció. Durant els anys seixanta, la tendència 

dominant fou més aviat la d’extreure Mallarmé del simbolisme mostrant que el seu pensament 
anava molt més enllà de l’estètica o de la ideologia del moviment literari i artístic que es va 
imposar en la dècada de 1880. Ja cap a 1910, molts actors o observadors de l’art d’avantguarda 
havien relacionat la poètica mallarmeana amb les formes més avançades de l’art postcezannià, 
concretament amb el cubisme. Avui no es pot tornar a reflexionar sobre els efectes de la poètica 
mallarmeana en l’art modern –que és l’objectiu d’aquesta exposició– sense tenir en compte 
aquests dos moments de la interpretació dita modernista dels anys 1960 i 1910. Però també cal 
tenir en compte el que aquesta interpretació havia descartat o mantingut al marge. Per fer-ho, no 
n’hi ha prou amb invocar el simbolisme com a sistema alternatiu. Cal intentar destacar els 
“casos” més significatius. Odilon Redon, per exemple, havia estat sistemàticament exclòs pels 
teòrics del modernisme. Ara bé, Mallarmé no sols fou molt amic de Manet, sinó que també es 
mostrà molt interessat per l’art suggestiu de Redon, del qual podem descobrir nombroses 

influències al llarg de tot el segle XX. 

Els efectes de la poètica mallarmeana no es poden reduir al mite o a la llegenda d’un 
poeta a la recerca de l’absolut, per bé que aquesta imatge hagi gaudit d’una llarga 
tradició inventada al segle XIX, en el moment del primer romanticisme. L’efecte de la 

poètica mallarmeana rau sobretot en la seva extraordinària obertura, de la qual la teoria 
modernista només representa una interpretació restrictiva. Mallarmé no és pas l’herald de la 
“poesia pura” celebrat per Paul Valéry. Per eficaç que hagi estat, la tesi modernista d’una poesia 
que tenia com a objecte essencial o exclusiu el llenguatge mateix redueix i petrifica la poètica 
mallarmeana. En realitat, la força d’aquesta poètica va ser descobrir, després de la gran explosió 
romàntica, una tensió entre la idea i l’actualitat. Aquesta tensió queda reflectida només 
parcialment en l’oposició entre ideal i quotidià. La idea mallarmeana és una interpretació del 
poder d’abstracció del llenguatge concretat en l’escriptura poètica. Es resumeix en la famosa 
frase: “Dic: una flor! i, fora de l’oblit al qual la meva veu relega tot contorn, com una cosa 
distinta dels calzes coneguts, musicalment s’aixeca, idea també i suau, l’absent de tots els 
rams.” Però no ens enganyem, a Mallarmé les flors li agradaven. La flor poètica no solament és 
un fet retòric, és una síntesi de l’experiència de tots els rams. Quant a l’actualitat, cal entendre-
la en el sentit que Émile Zola dóna a la paraula “actualisme” quan parla de l’impressionisme. 
Per a Mallarmé, també és una dimensió de l’experiència que remet al desconeixement del 
subjecte i a la seva impossibilitat de definir-se totalment amb les formes convencionals de la 
quotidianitat. L’actualitat mallarmeana és una crítica de la quotidianitat i de la presència davant 
un mateix. “Mal informat aquell que es proclami el seu propi contemporani.” 
 

 
La poètica mallarmeana també va tenir efectes negatius. La crítica de l’actualisme en 
nom de la idea es podia interpretar en el sentit d’una superació del present i una 
utopia, però també va aparèixer com un recloure’s de l’artista dins de la seva torre de 

vori. Les avantguardes (tots els “ismes” de l’art d’ençà del futurisme) van sentir-se temptades 
d’oposar a Mallarmé la idea d’una projecció immediata en el futur, com una transfiguració, una 
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irradiació utòpica del present. Aquestes utopies estètiques i polítiques van desenvolupar-se 
sovint mitjançant una interpretació del model de l’obra d’art total (la Gesamtkunstwerk) proposat 
per Wagner. Mallarmé no creia en la solució wagneriana. El seu escepticisme deriva de la 
convicció que el nihilisme nascut de la mort de Déu no es pot superar reconstituint un sistema 
de creences fundador d’una nova comunitat. Aquest escepticisme és la condició irreductible 
d’un pensament utòpic que reinventa constantment la ruptura, contra la temptació d’un 
tancament imaginari. La poètica mallarmeana és, doncs, la unitat de mesura crítica de les 
utopies d’avantguarda. Implica una voluntat de reconciliació antropològica (la comunitat humana 
ha de poder prescindir de la idea de Déu), però tot ésser humà en la seva singularitat múltiple –
una singu-laritat construïda a partir de la multiplicitat de les pulsions internes–, tot individu fa 
constantment l’experiència de la seva finitud i de la insatisfacció que això produeix. Aquesta 
experiència individual és la base –despullada de qualsevol fonament teològic– d’una interacció 
entre el que és un i el que és múltiple, entre l’individu i la multitud. La utopia tendeix a resoldre 
aquesta interacció en un imaginari de la comunitat. Per a Mallarmé, la comunitat és una cosa 
encara no existent, però l’artista l’entreveu en el llampec –el vers, “traç del llamp”– que 
il·lumina el fons obscur de les virtualitats. La gran tradició de “l’art concret” en el segle XX, 
siguin quines siguin les utopies subjacents, es basa en aquesta possibilitat d’actualitzar una 
riquesa virtual.  
 

 
Les utopies de l’avantguarda han mobilitzat amb moltíssima freqüència restes 
mitològiques o, de manera més ambiciosa encara, la perspectiva d’una nova mitologia. 
André Breton, quan imagina la constitució d’un mite modern, prescindeix de Mallarmé, 

després d’haver-se’n inspirat inicialment. Abans del surrealisme, per a Apollinaire i els futuristes, 
el que resumeix el mite modern és la figura d’un Ícar que ha triomfat del destí i de la gravetat. 
L’ésser humà, o més ben dit l’home sense la dona, podria finalment transfigurar el seu pes de 
carn i la seva finitud projectant-se en un paradís ple de màquines. Però ja prèviament Mallarmé 
havia reduït el politeisme dels “déus antics” a un drama solar de mort i resurrecció. Aquesta 
reducció correspon a una recerca de sobrietat oposada a l’eloqüència romàntica i als 
entusiasmes utòpics. És una dissolució dels mites, una evacuació de la iconografia i dels 
accessoris de la representació mitològica en benefici dels elements fonamentals d’una acció 
restringida a l’escenari de l’escriptura. Tot l’atrezzo dels mites és substituït per la taula, el full 
de paper en blanc (model del “buit paper” en el qual es forma i dibuixa el poema), la ploma i el 
tinter (“amb la seva gota, al fons, de tenebres relativa al fet que alguna cosa sigui”). Aquest 
escenari de l’escriptura és el “teatre del nostre esperit”. És el descobriment d’un buit matricial 
que respon al no-res de les creences abolides. Després de la Segona Guerra Mundial, el 1947, 
Artaud va radicalitzar la postura mallarmeana en negar-se a participar en l’exposició esotèrica 
organitzada per Breton. Aquell que, en els anys trenta, havia imaginat plasmar la potència de 
l’anarquia revolucionària en un “teatre de la crueltat”, concentra ara la seva acció poètica en el 
traçat i en la proferació. Ocupat a “refer un cos”, encarna la poesia concreta de Mallarmé en una 
experiència del sofriment com a treball de la carn. Aquesta actualització de “l’acció restringida” 
es desmarca de tota invocació a un fons irracional, ara lligat inevitablement a les ideologies 
feixistes i al terror nazi. Amb la violència precisa, aplicada per Artaud, la sobrietat mallarmeana 
s’acompleix en l’exorcisme del terror.  
 

 
S’ha discutit molt, en els paratges de la poètica mallarmeana, sobre l’art com a 
substitut de la religió o esbós d’un nou vincle comunitari, sobre l’enigma i l’ocult, el 
valor o la legitimitat de “l’obscuritat”, el misteri i el meravellós, l’hermètic, els 

cenacles i les societats secretes. Però les utopies modernes tenen en compte el gran nombre i la 
individualitat de massa, quan pensen normes, estàndards i prototips. Adaptant-se als criteris de 
la societat industrial i al triomf de la mecanització, les utopies han volgut ser constructives i 
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productives. Fou Marcel Duchamp qui va transferir el misteri mallarmeà a la imatge i als circuits 
metafòrics de la màquina. En fer-ho, l’autor del Grand Verre, expert en mistificacions de tota 
mena, no va deixar de regular petites màquines antiutòpiques, proposant una versió irònica de 
l’eclecticisme fin de siècle al qual s’oposaren els ideòlegs de “l’estil modern”. Va ser considerat 
doncs com el pare del postmodernisme. Aquest paper, però, li correspon tan poc com a Mallarmé 
el de precursor del modernisme. 
 

 
En realitat, el que perdura, de Mallarmé a Duchamp, però també, en una història més 
llarga, de Baudelaire a Jeff Wall passant per Broodthaers, és aquesta llibertat anàrquica 
de l’art oposada a la recerca d’un estil col·lectiu. Aquesta llibertat s’havia afirmat amb 
la gran innovació del simbolisme literari: el polimorfisme del vers lliure, que va 

representar un trencament amb les normes de la tradició prosòdica. El 1967 George Kubler, 
l’autor de The Shape of Time (1962), escriu: “Quan el flux i el canvi s’ignoren, i quan es rebutja 
el desenvolupament, l’estil segueix sent útil a manera de comoditat taxonòmica. Però sempre 
que es té en compte el transcurs del temps, amb les seves identitats canviants i les seves 
constants transformacions, la noció taxonòmica, representada pel terme ‘estil’, deixa de ser 
important”. Això explica que l’art modern hagi concentrat una mística de la innovació formal en 
la idea de ritme. Com que excedeix la cadència de les activitats productives, el ritme –orgànic o 
biomecànic, però també líric i còsmic– ha estat celebrat com l’alternativa al projecte d’un estil 
modern presumptament dotat de la mateixa capacitat de síntesi que els grans estils del passat. 
Al contrari que l’estil, el ritme permetia integrar la diversitat anàrquica de les llibertats 
individuals i alhora el joc de les diferències, començant per la diferència sexual. Com que 
associa la poesia amb la dansa i la música, el ritme és la condició d’un espai del llenguatge que 
desborda la fixació espacial de l’objecte i la cosificació de la imatge. La mobilitat de la lectura d’ 
Un coup de dés manifesta el principi d’incertesa i de variacions que caracteritza l’aspecte públic 
de l’obra moderna. Mallarmé admet que aquesta relació participa de la “comunicació”, però 
afegeix que l’obra, més que no pas forçar l’atenció o suposar un públic a mida, s’adreça “a qui 
vulgui”. 
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