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E~nsia de la bellesa sembla inherent a la
humanitat. Tant com la voluntat de
regular-la i prohibir el seu acc6s. A la seu
universit~ria de La Nucia una trentena
d’experts es reunixen per a reflexionar
com ha evolucionat la representaci6 dels
plaers i la censura. Ealtra part que
tractaran aborda els canvis del
que es considera canon:
~tEscollir-los forma part de la
sobirania de la culturm>.

Este dilluns i dimarts Vicent
Martines comenga la setmana
ben carregat de feina. Ell 6s un
dels coordinadors del simposi
Delits Prohibits, ~un recorregut
fonamentat, visual i textual,
sobre els tractaments que ha
tingut la bellesm~. La seua
contemplaci6, raona,
present de manera diacr6nica
al llarg del temps a quasi totes
les cultures~.

I quan parlem de bellesa tant
val l’apreciaci6 intellectual
com l’er6tica. Martines barreja
les dos visions en la seua
confer~ncia, Veure per desitjar.
Les tres gr~cies de la bellesa, el
delit i la virtut, d~s un motiu, un
t6pic, el de les tres gr~cies, que
resulta queens el trobem des
de temps quasi immemofials, si
considerem l’art rupestre>~,
conta. E1 que s’haja ~mantingut
de forma perenne quasi
indeleble, fins i tot en la
iconografia contempor~_nim~
ser~t mat~ria de la seua analisi.
En determinades ~poques el
judici de Paris, on havia de
decidir entre la deessa m6s
bella, intel.ligent i l’activa, l~s
un exemple de com ~el tema
mitolbgic era una coartada
noble per a poder atendre al
cos nu, tant el masculi corn
femeni, en un moment de forga
prohibici6~.

Que no es poguera
contemplar el cos hum~
despullat de roba en l’~mabit
judeocfisti~, i m6s en el
musulmh on es prohibeix la representaci6
del cos hum~, el porta a la
conceptualitzaci6 de la bellesa, del sexe, i
l’erotisme en una reflexi6 est~tica que
relaciona amb Arist6til. D’ell pren la seua
mkxima no hi ha res en lament que abans
no haja estat sentit, viscut i demostrat.

D’esta forma, Martines subratlla una de
les bases del simposi, ~si parlem de sexe i
bellesa per paflar de la teoria del
coneixement, ~s perqu~ la teoria est~tica

basada en la simple contemplaci6 del cos, i
la mateixa consideraci6 del que 6s bellesa i
no, ens porta a reflexionar sobre el
coneixement en stir.

La llum del coneixement es contraposa a
la foscor de la censura. D’aci el subtitol de
la seua xarrada, No tan obscurs objectes de
desig. ~La prohibici6 fa que estiguen en
ombra d’obscuritat determinats objectes
d’observaci6, siga el cos hum~ i el gaudi de
la combinaci6 de colors o una melodia
musical, perqu~ no sols 6s bell al16 que 6s
sexe>>, assenyala. Seguint el ill, ~haviem de
raonar com sabem, corn aprenem, el que
ens porta a una teoria de l’educaci6 del
coneixement. Amb aquest tema
aparentment frivol el que tractem s6n les
claus generadores i gen~riques del
coneixement occidental. Corn ha estat aix6
prohibit%. Per exemple, el professor de la
Universidad de Murcia Mourad Kacimi
parlar~ del vi coma plaer prohibit en la
literatura isl/~mica cl~ssica. D’altres

classics i legislacions parlar~ Anton
Espadaler, amb El dret d’ amor.

Este filtim, professor de la Universitat de
Barcelona, es centrar~ en Flamenca, el
classic del segle XIII que va tradu’/r al
catal~. Esta histbria d’un maltractador amb
la seua dona ha obtingut ara un gran interds
arrel de Rosalia. La cantant va escollir esta
histbria coma base per al concepte d’El real
querer i es va fotografiar fins i tot amb este
volum per explicar-ho ales xarxes.

Martines creu que 6s una prova m6s del
~¢poder dels classics, del que tenen eixa
condici6 i s6n indelebles, no perennes, per
la pot~ncia i vivesa de les histbries que
narren i de les emocions que desperten. E1
cas de Flamenca 6s clarissim~. FiHbleg corn
6s, i expert en classics medievals, aprofita
per recordar ~el poder de la filologia corn a
ci~ncia que estudia, explica i tradu’/x~. Cas
de l’exemplar d’Espalader, qu~ Rosalia,
~com a gran lectora i li agraden els classics,
qu8 ho s6n per la pot~ncia de les
emocions>>. Eixa traducci6 ~va fer
transparent un obscur objecte de desig,~, els
patiments de la protagonista de Flamenca
per culpa d’un home que sent una
injustificada gelosia. Siesta mai pot ser
punitiva, val per a parlar del bon enamorat i
el mal enamorat, de corn quan algfi t’estima
molt, la legislaci6 ha sigut adaptada. Per a
Martines es clau el respecte, ~no es tracta
de l’amor en si, es tracta del reconeixement
de l’altre en relacions homo o hetero,

sempre s’ha de con~ixer a l’altre i aix6 vol
dir respectar-lo>>.

Tot el rephs de les xarrades li permet
concloure que ~{en definitiva, el que volem
~s vore quina ~s la consideraci6 del que
era prohibit i licit, perqu6 ho era o no i qui
deia i qui diu qu~ hods. E1 papa Francesc
deia que qui era ell per a prohibir. Qui
establix una prohibici6 quan el flue ~s
permanent ~s el desig de delit. Es la cerca
de la felicitab>.
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