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D é u . . . !  M ’ h e  d e i x a t  e l  p a r a i g u a

T O R R E S  M O N S Ó



Entrar a la Sala al Futur un 7 de novembre de 2002 era trobar-se amb un Bastiment (1998-99) de fusta 

marcat a terra  —al bell mig de l’estructura—   amb un XXI: un llindar en construcció equivalent a la fragilitat 

del nostre trànsit, una estructura inacabada que tant pot servir per entrar com per sortir. Un sol fons a l’altre 

costat, com un horitzó de paraules sobre el blanc de la paret, ens advertia en clau d’ironia: Déu... m’he deixat 

el paraigua.  La sortida sarcàstica amb sentit de l’humor de qui busca una excusa per no trobar-se amb el 

xàfec de les imposicions? El pes de l’angoixa? La imposició de les representacions? 

Paco Torres Monsó situava les seves peces en aquesta sala, després de passar per altres dues, Lovecraft i 

Vida. La contraposició al bastiment consistia en una obra basada en la incertesa de l’espera: Angst i l’angoixa 

de l’espera, aquesta paraula de Goethe sobre la por que l’escultor associa a l’espera, aquella espera que 

“com el buit  —en paraules d’Eudald Camps—   és el lloc on es concreta l’existència”.  I, en aquest lloc, 

el malestar es pot vestir de saviesa i de bon humor, sense oblidar les paraules de Kundera quan diu que la 

insignificança esdevé essència de l’existència. Arribats aquí, el paraigua de Torres Monsó es converteix en un 

parèntesi més que produeix desconcert, quan el que estem fent és veure’ns en el mirall de la nostra època,  

en la referència sobre la comicitat que Kundera extreu de Hegel: “el veritable humor és impensable sense el 

bon humor infinit”, perquè és des d’on “pots observar sota teu la ximpleria eterna dels homes i riure-te’n”.

Quan el ich sterbe s’ha produït, el que cal és trencar la linealitat i deixar-se engolir pel buit. És el punt zero 

que ens apropa a Cioran, a la vida com a ruptura, heretgia i abolició de les normes de la matèria. “I l’home, en 

relació a la vida  —diu l’escriptor— , és heretgia en segon grau, victòria d’allò individual. Del caprici, aparició 

aberrant, animal cismàtic que la societat  —suma d’altres monstres adormits—  pretén adreçar pel camí 

recte”. Aquest ich sterbe, punt extrem que ens situa en l’abisme del que és impensable i en un final que pot 

ser origen. La potencialitat de les paraules i de les formes com a estratègia narrativa en els mons creatius 

de Nathalie Sarraute i de Torres Monsó, marca la pauta d’un procés que es fa per desfer-se i que es desfà 

D é u . . . !  M ’ h e  d e i x a t  e l  p a r a i g u a
( c a d a  v e g a d a  I c h  s t e r b e )

G l ò r i a  B o s c h  i  M i r



per fer-se de manera diferent. Sempre, però, es construeix des del mateix fons íntim, com passa quan ens 

endinsem en la complicitat del Konstruktion/Destruktion que uneix la filosofia de Pep Admetlla amb la del seu 

amic, mestre i còmplice, Torres Monsó. Trobem un diàleg que, basat en el projecte de tota una vida, repeteix 

el fons i tan sols canvia la manera de dir.

Recordo aquell retall de diari sobre Cioran que en Paco tenia damunt la taula del taller. Dins aquell escenari 

tan íntim i particular, com una mena de laberint còsmic que formava part d’un ordre visual ric en relacions, el 

nihilisme de l’escriptor esclatava des de la negació per alimentar i estimular l’acte de construir. Ens agradava 

(amb el Pep) perdre’ns entre els seus punts de referència, però sobretot els que amb una ironia subtil o un 

sarcasme contundent provocaven la capacitat de llegir entre el desconcert, la tensió i la incomoditat.

La barreja entre les coses serioses i les que no ho són, les seves lectures de coses transcendents que 

semblen còmiques i fan riure; el seu interès per fondre referències culturals, socials, literàries, artístiques, 

filosòfiques, científiques, religioses..., així com una actitud crítica permanent sobre les teories canviants que 

porten cap els espais del no-res, fan de la seva obra un far en clau de lucidesa i de bon humor. Una llum 

que s’encén i s’apaga enfocant als qui ens poden fer creure qualsevol cosa i, de sobte, ens aboquen a no 

creure en res, com les ciutats i els carrers quan canvien de nom, sempre dins d’aquest moviment pendular 

de la història.

Un altre moment viscut amb en Paco és quan parla de la gent que diu no entendre la seva obra, molt lligat 

al paper de la farsa que es desprèn del darrer llibre de Kundera, La festa de la insignificança. L’escriptor, 

resistent com el nostre estimat artista, es lamenta sobre el final de les bromes quan ja no s’entenen: “Ben 

mirat, aquesta ha estat l’estratègia de tots nosaltres. Des de fa temps hem comprés que ja no era possible 

capgirar aquest món (...). Només hi havia una única resistència possible: no prendre-se’l seriosament”. La 

broma, però, pot ser molt més perillosa i permet clavar el sentit.

L’any 1990, Torres Monsó va fer aquell I quan s’acabi el que donaven... què?  Els jocs de paraules i la incertesa 

de les mateixes preguntes amb un xoc de lectures contradictòries, és el que ens dóna la transcendència, el 

fet de viure plenament la mateixa contradicció del seu temps i així, entre ironies i sarcasmes, endinsar-nos en 

la condició humana amb “el bon humor infinit”. I si avui em dedico a rebobinar és perquè moltes d’aquelles 

paraules i preguntes tenen més significat, les podem entendre cada vegada millor d’acord amb aquest ich 

sterbe que ens aboca al buit, a la revolta d’un procés que ens deixa en el punt zero. La impostura convertida 

en condició de la veritat i la veritat inexistent xuclada per un forat negre, perquè el buit pot ser un forat negre 

(Torres Monsó) o blanc (Admetlla), un absorbeix i l’altre deixa “escapar matèria i energia”, com diu Anna 

Carreras en el seu text.

Nota: Camps, Eudald. “Els llocs de l’escultura” dins el catàleg J’attendrai. Barcelona, Espai VolArt, Fundació Vila Casas, 7-11/15-12 de 2002.

















B l a c k  h o l e  o  l ’ A l è  d e l s  D é u s

P E P  A D M E T L L A



Col·lapse gravitatori: la pressió interna d’un objecte és insuficient per sostenir la pròpia gravetat: efecte de la 

contemplació de l’alè dels déus en mans de Pep Admetlla. 

El Black hole de Pep Admetlla és, justament, un forat blanc, per tal com permet escapar matèria i energia 

en lloc d’absorbir-la com fan els forats negres. Primera transgressió artística: mentre el significant (la forma) 

és únic, els significats (els fons i capes de rerefons de la peça) es multipliquen. Si, ara per ara, els forats 

negres són els objectes més estranys de l’univers i, en conseqüència, els més difícils de conèixer, Pep 

Admetlla planteja una segona irreverència: la dificultat emprada com la millor eina del coneixement global del 

món, desmarcant-se de la banalitat, la facilitat, el sentit únic i el circuït oficial per situar-se en el solc de les 

contrarietats, en l’escletxa del llenguatge amb grau zero, en el podi dels feliços pocs, com va fer, en el seu 

moment, l’amic i mestre Torres Monsó. I d’aquí ve la reflexió primera d’Admetlla.

Després de la idea, ve la constatació. L’arquitecte és la criatura, el doble, de l’autor que escriu, el qual li 

transmet l’experiència vital. En la manera que aquesta transmissió sigui fluida i complexa, produirà una 

decantació que es constituirà en terreny fèrtil perquè s’hi erigeixi la creativitat arquitectònica. La consideració 

és de Lluís Domènech però me la faig meva just en aquest punt del trajecte. Pep Admetlla es va traslladar a 

Terra Santa. Allà li va venir donat un estat mental creatiu, obert a tot i crític amb tot. La música li ressonava 

encara després del viatge. En paral·lel, Admetlla –lector fervorós de Rilke– coneix l’àngel terrible del poeta 

alemany i se l’apropia. A Jerusalem se li apareixen, també, les presons imaginàries de Piranesi: la llum 

dramàtica, la profunditat, la perspectiva i les seves fugues, la concepció laberíntica de l’espai que porta al 

no-res. 

Perduts en aquest imaginari obscur de silenci i de solitud només aparents, Pep Admetlla ens obre camí de 

llum. Transitem per una superfície plana impresa en un cos tridimensional, tangible. Un cub trifàsic, amb 

B l a c k  h o l e  o  l ’ A l è  d e l s  D é u s
( p o è t i c a  d e  l ’ e n l l o c )

A n n a  C a r r e r a s  i  A u b e t s



algunes perforacions incapaces de dilatar-se, precises i merescudes, al final de les canaleres seques, també 

foradades per un alè diví que encara malda per concretar-se. Dos fils connectats amb el cub per cada 

terminal entren i surten com en una espiral infinita de retroalimentació. Connexió exterior impossible: si els 

desendolles, tot resta impassible. Vincles incoats però mai consumats. La divinitat ens esclafa. Literalment. 

Pensem en Karl Marx, en la idea d’alienació i en el seu Manifest comunista. Al Black hole no s’hi pot entrar 

com a la capella del Gerna Klaus de Peter Zumthor, convenientment oberta amb una porta triangular, divina. 

En aquest forat negre tot és clos per evitar el vandalisme i la manca d’educació ciutadana. Per mirar endins, 

cal entrar-hi amb la mirada a través de les macles, els talls i els forats. Clausurar és, també, prohibir, amb tot 

el que comporta: és aquí on esclaten les relacions entre la llum de Caravaggio i els conceptes espacials de 

Zumthor, donant lloc, en el Black hole de Pep Admetlla, a un trencaclosques de referents culturals que, qui hi 

vulgui jugar, ha d’anar molt ben moblat a la partida. 

Una calavera amb una anella a la galta esquerra sosté la totalitat del pes del cub en la intersecció exacta entre 

l’os frontal i l’os parietal. Sentim un pes al cap. L’inversemblant es fa factible en aquesta peça ultrasensible. 

L’home s’enfronta amb la pesantor divina i l’arrossega en el periple d’una existència marcada per l’absurda 

imposició de la culpa i els remordiments cristians. No és gens fàcil saber traslladar a l’art els conflictes tant de 

l’individu com a ens social com de l’individu que ens habita, ben endins, en un diàleg tu a tu (de mi amb mi, 

d’Admetlla a Torres Monsó) només apte per a agosarats. El Black hole de Pep Admedlla incomoda. I aquesta 

és una de les grans virtuts de l’art: generar tensió. L’espectador es desconcerta. Presencia (i sent) una arcàdia 

estranya, un paisatge utòpic i místic però al mateix temps es troba in situ enmig d’una artèria-ciutat, un espai 

de trànsit –en tots dos sentits. 

Admetlla domina l’espai i les lògiques de la forma. Dins la boira i el vent –la bora de Rilke–, el poeta arquitecte 

dibuixa millor. Només cal mirar els trencaclosques impossibles de línies superposades previs a l’execució de 

la peça intemporal. L’aforisme gravat a la peça ens dispara el pensament. L’ésser roman i es fon amb l’espai: 

“El que ara és demostrat fou una vegada només imaginat”, diu el poeta anglès William Blake. Totes les deïtats 

resideixen al cor, és cert, i cascú es fa les seves. 

Claude Bertrand ja va preveure que arribaria un dia en què fisiòlegs, poetes i filòsofs parlarien tots el mateix 

idioma. El Black hole de Pep Admetlla ha assolit l’aforisme: la torre de Babel escultòrica és, alhora, una 

xarxa neuronal indesxifrable, una lírica de l’abast de l’inversemblant, una reflexió fonda i perdurable sobre la 

parsimoniosa desaparició del jo.  
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