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DISCURS D’INVESTIDURA DOCTOR HONORIS CAUSA  

PER LA UNIVERSITAT DE GIRONA 

 

 

 

Rector Magnífic, vicerectors, degans, directors de Departament, col·legues, 

senyores i senyors, 

 

Agraeixo al padrí la gentilesa d’haver-me facilitat la possibilitat d’incorporar-

me al seu discurs a partir de les múltiples imatges que les ressonàncies del seu 

text em suggereixen. 

 

El doctor Quintana comença evocant una imatge, la fabricació d’unes urnes, i 

destaca com Informe general II posa en valor el «naixement d’un nou subjecte 

polític». 

 

Això em suggereix una pregunta que sempre he considerat fonamental: Té 

sentit plantejar la política des de l’àmbit de la cultura? 

 

Sí, qüestionant el sentit mateix d’aquestes dues paraules, i utilitzant-les més 

enllà de la qüestió cultural, pública o privada, relativa a l’administració de béns 

i productes considerats culturals. La cultura no és un producte a vendre ni 
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només un patrimoni a defensar. La cultura és l’espai vital més significatiu, 

aquell on som més capaços de pensar-nos a nosaltres mateixos. Com donar-

nos aquesta possibilitat? Com entomar aquest desafiament conflictiu? I com 

fer-ho sense que ningú en quedi al marge, sinó fent d’això un problema comú?  

 

Les crisis tenen la virtut de ser reveladores. La crisi global actual ens ha posat 

en evidència. La cultura va romandre en silenci durant les dècades en què es 

va acceptar acríticament que no hi havia límits, que tot era possible.  

 

La cultura ha estat convidada de pedra davant les polítiques d’austeritat que 

han portat molts països a una crisi social profunda i han enviat milions de 

persones a l’exclusió. I la cultura no ha tingut resposta davant d’unes formes 

de comunicació i relació que, com ha explicat Todorov, han deixat de banda la 

informació i el contacte directe de tu a tu, que dona riquesa a l’experiència.  

 

La ideologia dominant, que considera que tot té un preu i que la capacitat 

normativa la té l’economia, trenca el vincle social. En aquest sentit, la cultura 

ha de recuperar la seva dimensió política. 
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La meva resposta és radical: superació dels codis aristotèlics, norma i forma, 

que designen la continuïtat narrativa clàssica causa-efecte i l’eliminació de la 

clausura; anul·lació de la jerarquització de les seqüències i la desaparició de les 

seqüències de transició.  

 

En definitiva, mentre un argument tan sols s’ha «d’explicar», un relat ha de 

construir-se a partir del teu propi imaginari i ha de ser capaç d’atraure’t per tot 

allò que té de sensorial i emocional. Ofereix un o més conflictes que els seus 

usuaris han d’interpretar. Un discurs sense relat informa. El relat comunica 

sempre i el discurs hi està implícit. Òbviament no és el mateix mirar que 

focalitzar la mirada en funció d’un projecte imaginari previ. 

 

Els informalistes i el conceptualisme van trencar una visió i uns codis superats 

per obsolets. I el que és fonamental: l’espectador-lector i usuari accedeix com 

a subjecte actiu i participatiu. Se situa i ocupa l’espai entre els plecs que 

ofereix el relat per viure la seva pròpia experiència, que acaba i conclou des de 

la seva pròpia mirada. 

 

I permetin-me que insisteixi en altres obvietats: 
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1. És impossible dissociar el repte de nous llenguatges de ruptura artística 

de les expectatives de canvi més àmplies. 

2. Mirar de forma diferent és construir noves formes de veure 

l’emergència d’un món canviant. 

3. Operar radicalment en els codis lingüístics és un treball irrenunciable 

per a un moviment social que cerca transformar les coses. 

 

Un altre dels aspectes que ha destacat el padrí és el «compromís contra els 

excessos i injustícies comeses». 

 

Des d’una mirada global i des del que queda de la sostenibilitat, avui estem al 

límit i davant un escenari devastador. 

 

Heidegger ens va advertir de no allunyar-nos del present per a no caure en el 

forat negre de la nostàlgia. 

 

Milions de persones passem de ser espectadors passius a usuaris amb una 

capacitat d’accés als mitjans inimaginable. 
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Avui som actors en un relat en el qual intervenim perplexos per no oblidar que 

un espai cultural compartit és la base de la responsabilitat com a idea 

fonamental de la convivència. 

 

L’encert d’incloure la participació musical en aquest acte em fa sentir-me 

directament al·ludit. Anys enrere, quan estàvem rodant la meva primera 

pel·lícula, No compteu amb els dits, en Joan Brossa em va trucar al laboratori 

de sonorització per a dir-me que es retardava ja que l’havia anat a veure un 

xicot pianista virtuós de Vinaròs, Carles Santos, que acabava d’arribar de Nova 

York, on s’havia relacionat amb Fluxus, John Cage, Marcel Duchamp, Lucy 

Lippard i altres personalitats de les noves propostes. D’aquesta manera, vam 

confluir un poeta, un músic i un cineasta. Una tríada que va donar molt de si.  

 

Carles Santos també estava entre els detinguts per participar a la reunió 

clandestina de l’Assemblea de Catalunya a la parròquia de Maria Mitjancera. 

Era un dels 113 que, posteriorment, vam ser a traslladats a la Model. 

 

Un moment inoblidable: al magatzem, convertit en biblioteca de la presó 

Model, hi vaig descobrir un piano vertical abandonat, desafinat i materialment 
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desmanegat. Li vaig demanar a Santos, amb qui compartia cel·la, que toqués 

una sonata de Bach. 

 

El resultat: una onada de sorolls, notes i sons. Una acció-artefacte, una 

sensació meravellosa, reeixida, inoblidable, una impugnació a l’espai, a la 

presó i a la dictadura. 

 

La cultura és un espai per a l’activitat vital, plural i conflictiva en la qual donem 

sentit al món que compartim i en el qual ens impliquem, tot apuntant a la 

necessitat de fer possible una altra experiència del nosaltres.  

 

La cultura és l’espai més significatiu de què disposem, capaç de pensar-se a si 

mateixa. Actuem, doncs, amb determinació per a sortir de l’abisme d’un 

creixement infinit en un planeta finit. Michel de Montaigne fa quatre segles ja 

ens va advertir que la cultura és allò que ens institueix en persones.  

 

Tal com la curiositat –origen del saber– no és aliena a la implicació política, al 

plaer i a la creativitat, tampoc ho és al dret a la contemplació: escoltar Bach, 

mirar un paisatge o un Tàpies per plaer també ens fa lliures.  
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Articulem Art i Política.  

 

 

 

 Pere Portabella 

Discurs d’investidura llegit el dia 10 de febrer de 2022 

a l’Aula Magna Modest Prats de la Facultat de Lletres 

de la Universitat de Girona 

 

 


