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Exposició «Art i poder. L'Europa dels dictadors, 1930-1945» 
27/02/1996 - 05/05/1996 

 

Estetització de la política i politització de l’art 

Walter Benjamin deia que el feixisme buscava l’estetització de la política, per fascinar millor les 

masses, i que el comunisme hi responia amb la politització de l’art. Amb la distància amb què 

avui es presenta «Art i poder», molt lluny ja de les barricades ideològiques dels anys trenta, es 

pot apreciar com els oposats s’acaben trobant. I es troben en un punt: el kitsch, en tant que 

ocultació de la merda. El feixisme busca l’estetització de la política i troba l’exaltació de la 

guerra i de la força. El comunisme construeix exaltants arcàdies de governants immarcescibles 

i de treballadors units a través d’un camí de direcció obligatòria: «de la mateixa manera», 

escriu Danilo Kis, «que s’accedeix al comunisme per la superació de les fases inferiors de 

l’evolució i de l’organització social, l’art i, sobretot, la literatura, en tant que sistema particular 

de signes, progressa cap al seu estadi suprem, cap a una mena de terra promesa o de paradís 

terrestre, cap al realisme.» 

«Art i poder» és un exercici de memòria: la insuportable cara de l’exaltació i de la 

simulació dels totalitarismes a la recerca de l’acompliment de la servitud voluntària. Però és 

també tota una apel·lació a reflexionar sobre els punts sensibles de l’art, en un moment en 

què, com deia el mateix Benjamin, «l’obra d’art esdevé una imatge amb funcions 

completament noves, de les quals aquella de què som conscients, és a dir, l’artística, es perfila 

com la que en el futur podrà ser considerada marginal». 

L’art concerneix el gust i la bellesa. Des d’aquesta perspectiva s’ha escrit, s’ha criticat, 

s’ha triat. Però l’art és també una funció que al llarg de la història s’ha exercit de maneres 

diferents però sempre amb un paper establert: l’assignació d’allò simbòlic. El segle que ha 

acceptat que la lletjor també té la seva presència en l’obra d’art i que el bell i el sinistre sovint 

es toquen, pot reconèixer millor que cap altre el paper que l’art té al servei del poder. 

La relació entre art i poder, concerneix a la funció. Com més deutora del simbòlic 

establert, més es desdibuixa l’obra d’art. Perquè el que és propi de l’art és la singularitat 

radical, per més que es pugui transmetre a escala de reproducció infinita. Però, tanmateix, la 

relació art i poder no es determinant del valor de l’obra d’art. La majoria d’obres cabdals de la 

història de la humanitat han estat fetes per encàrrec dels poderosos. Amb tot, quan 

l’estetització de la política o la politització de l’art esdevenen una consigna d’acompliment 

obligat, l’art es converteix directament en instrument d’ocultació. Cedeix la seva màgia al 

servei del sinistre. 

D’aquesta aventura, parla l’exposició. Dels que un dia van seguir el crit de les 

avantguardes i després, fos en nom seu o renegant-ne, es van apuntar a l’exercici simbòlic de 

la soflama col·lectiva, per alimentar d’homes contents la guerra o la revolució; dels que no van 

tenir mai al seu abast creador altre horitzó que la mimesi de les imatges del poder; i també 

dels que van utilitzar l’art per resistir, per recordar que hi havia un altre món, el dels homes –

no el dels homes nous–, que era l’únic realment possible. 

L’estètica dels homes nous, aquest podria ser un altre títol d’aquesta exposició. Quan la 

política apel·la a l’art per fer taula rasa de la violència i convèncer la gent que això és el futur. 
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Per fer això, paradoxalment, només hi ha un remei: apel·lar a les formes estètiques del passat. 

«Art i poder» en deixa constància. 

 

 


