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El cal·ligrafiti com a esp
En el món islàmic, on la 

cal·ligrafia ocupa un lloc 
privilegiat, els usos actu-
als d’aquest art refinat 
s’han viscut com una 

continuació ininterrompuda al llarg 
del temps. Això no vol dir que s’ha-
gi estancat en una mera repetició de 
tècniques, tot el contrari. Ja des de 
la dècada del 1950, els artistes con-
temporanis dels incipients estats de 
majoria musulmana van incorporar 
la cal·ligrafia en un discurs d’art mo-
dern de caràcter occidental. Reflex 
d’una necessitat més gran d’explo-
rar la identitat després de la sacse-
jada colonial, els artistes emmira-
llats en les propostes de les avant-
guardes europees s’endinsen en el 
món tradicional per donar fruits in-
esperats i del tot interessants. El Lí-
ban, l’Iraq o el Sudan es convertei-
xen en centres on s’experimenta la 
confluència estètica de tradició i 
modernitat, on es prioritza la cons-
trucció d’una identitat col·lectiva 
ferida per sobre de la ruptura amb el 
passat o amb les convencions soci-
als. Amb el temps, i especialment a 
partir de l’11-S, molts d’aquests ar-
tistes s’han convertit en portaveus 
d’un islam que valora la bellesa i la 
tolerància davant d’un discurs im-
perant de fanatisme i terror.  

La consciència del cal·lígraf 
Més enllà de la proposta estètica, 
l’art de la cal·ligrafia té un alt contin-
gut simbòlic i espiritual, on el càlam 
buit canalitza el fluid de la tinta que 
dóna vida a la paraula, de la matei-
xa manera que de la flauta de canya, 
en bufar-la, se n’extreu música i el 
cos humà canalitza l’hàlit diví. 

Hassan Massoudy (nascut a l’Iraq 
el 1944) és un dels cal·lígrafs més co-
neguts per les seves propostes reno-
vadores, i ha acostat aquest art a pú-
blics molt diversos d’arreu del món. 
El debat entre tradició i modernitat 
s’equilibra constantment en la seva 
obra, com ell mateix afirma: “Si la 
cal·ligrafia contemporània de la con-
questa de l’espai no pot treballar 
com en el temps de les caravanes, no 
per això rebutja el diàleg constant 
amb els seus predecessors. S’han de 
superar les regles establertes des-
prés d’haver-les seguit. D’una com-
posició se n’ha de despendre alguna 
cosa d’inefable, d’impalpable, de for-
ça, fora de qualsevol norma. En el 
nostre temps, en què predominen la 

Lentitud 
La cal·ligrafia 
és un art de 
paciència i cal 
assimilar-ne 
tota la  
cultura

‘Manual del bon passejant’ o la 
fascinació de sortir a caminar
En el pròleg de Manual del bon passejant,  
il·lustrat per Raimon Juventeny (publicat 
ara per Pol·len), el conegut Carl Honoré 
escriu: “Anem pels carrers descarregant la 
nostra ràbia sobre la primera persona que 
gosi fer-nos alentir el pas. O convertim les 
passejades en exercici físic. Fins i tot 

anem fent altres coses mentre caminem, 
com menjar o anar amb el mòbil...” Els 20 
punts d’aquest manual ens ajuden a tor-
nar a trobar el gust pel passeig, fascinant-
nos tant per les coses majestuoses com 
minúscules i sense oblidar que “el bon 
passejant sempre dorm bé”.ESTILS
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El treball interior 
de la cal·ligrafia es 
fusiona amb l’espai 
públic del grafiti

rapidesa i la rendibilitat, la cal·ligra-
fia continua sent un art ple de paci-
ència, on no pots saltar-te les etapes. 
Necessites molts anys d’aprenentat-
ge i has d’assimilar tota la cultura re-
lativa al seu art. Un arbre fruiter es 
desenvolupa lentament i extreu de 
la terra la saba que farà madurar la 
fruita i li donarà el gust, el color i el 
perfum. És així que el cal·lígraf ha de 
madurar el seu treball. L’exercici fa 
sorgir el saber lentament estibat en 
les fibres del seu cos, i allibera milers 
de matisos”.  

Massoudy insisteix en la consci-
ència del cal·lígraf: “El saber i l’estat 
d’ànim del cal·lígraf s’orienten, es 
concentren i convergeixen en la 
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piritualitat social

punta del càlam, allà on neix el punt, 
el traç, la paraula. Es fon completa-
ment en la tinta per renéixer a l’ex-
trem del seu càlam. La seva capaci-
tat de retenir la respiració queda re-
flectida en la qualitat del seu gest. 
Durant el seu període de formació 
aprendrà a dominar la respiració. 
La concentració requereix un buit 
visual i auditiu, és una obertura cap 
a una altra visió, més nítida. Es ne-
cessita una gran quantitat d’energia 
interior que només una bona con-
centració pot canalitzar per després 
alliberar-la. Una cal·ligrafia conté 
en substància l’energia del cal·lígraf 
i ens transmet les seves vibracions 

truir. “Pintar al carrer és una excu-
sa per conèixer gent i intercanviar 
idees. Cada pas que faig augmenta el 
desig de moure’m cap a una altra 
ciutat, necessitat de coneixement i 
experiències”.  

Fugint dels debats entre seculars 
i fonamentalistes en la societat tuni-
siana, vol fer de la paraula lloc de tro-

bada i reconeixement col·lec-
tiu. Així, quan l’imam de 

la mesquita de Gabes, 
la ciutat dels avant-

passats, li va dema-
nar que pintés l’alt 
minaret de 47 me-
tres, eL Seed va 
veure en el cal·li-
grafiti una eina 

bàsica de sensibi-
lització: “Volia cre-

ar una invitació ober-
ta a tothom, fos quina 

fos la seva procedència i 
opinions, per reunir-nos i tre-

ballar per la comprensió mútua, 
amb respecte. Per això vaig escollir 
un versicle de l’Alcorà molt signifi-
catiu: «Us hem fet pobles i tribus di-
ferents perquè reconegueu les dife-
rències i la igualtat d’uns i altres»”. 
Casant la dimensió espiritual de la 
cal·ligrafia i l’aspecte social del gra-
fiti, les noves generacions s’han fet 
un lloc en les tendències globals, 
sense abandonar les arrels ni el com-
promís ètico-estètic.e

secretes per les corbes, els entrella-
çats, l’oposició de les lletres i el seu 
dinamisme o estatisme”. 

Del càlam a l’esprai 
Igual com fa unes dècades els artistes 
nascuts en aquesta tradició van com-
binar la cal·ligrafia amb l’art d’avant-
guarda, alguns joves immersos en la 
cultura urbana globalitzada 
han utilitzat el grafiti per 
desenvolupar aquest 
art tradicional, que 
ha donat com a fruit 
l’anomenat cal·li-
grafiti. Un dels 
seus màxims re-
presentants és eL 
Seed (nascut el 
1981 a França, de 
família tunisiana). 
L’estiu passat va ini-
ciar el projecte Lost 
walls, fet ara llibre per 
l’editorial alemanya From He-
re to Fame. Empès per l’obertura de 
l’espai públic que va significar la revo-
lució a Tunísia, eL Seed va empren-
dre un viatge pel país de la seva famí-
lia per intervenir amb el seu art en po-
bles, ciutats i també en ple desert.  

Lluny dels tòpics del grafiti (an-
tisocial, egocèntric, endogàmic...), 
eL Seed explica en el llibre l’íntima 
relació amb els veïns de les zones on 
intervenia, buscant la cohesió soci-
al en un país on tot està per recons-

Camí,  
no hi ha  

caminant
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Per viure fluint amb la vida, des 
d’aquesta espaiositat, ens 
plantegem on està posada la 
nostra confiança. Quan ens 
adonem que tot ens ha estat 

donat, podem deixar anar les regnes fal-
ses i començar a deixar-nos portar. 
¿Mentre segueixi creient que sóc jo qui ha 
de fer les coses, com confiaré en la vida? 

Quan desapareix el caminant, aquell 
que vol, aquell que es creu que decideix, 
les coses sorgeixen en la seva veritable 
naturalesa, simplement són. Mentre no 
pugui sortir de la ment, no podré veure 
la veritat, ja que la ment és un descodifi-
cador de la realitat i la descodifica parci-
alment segons les seves possibilitats ins-
trumentals. Per tant, allò que la ment veu 
com a real és només el resultat de la seva 

pròpia descodifi-
cació. No obstant 
això, tot allò que 
anhelem –pau, 
bondat, alegria, 
amor, bellesa– és 
fora de la ment! I 
tots ho anhelem 
perquè ho hem 
viscut en algun 
moment. Si sor-
tim del regne de 
la ment, és l’es-
pontaneïtat la 
que farà per nos-
altres. Actuar 

sense objectiu, sent conduïts per la in-
tel·ligència de la vida, sense pensar estra-
tègicament, amb confiança. Però, com 
fem la transició de viure des de la ment a 
viure espontàniament? Ens pot ajudar el 
discerniment. Poder distingir els pensa-
ments que no són veritat, que no són re-
als. Veure que el que no és real no em pot 
fer patir. Que el propi patiment és una 
creació mental. Col·locar l’atenció per 
destriar el que és real de la falsedat.  

Què pot ajudar-nos a afinar el nostre 
discerniment? En això pot ajudar-nos tot 
el que ens faciliti fer silenci dins nostre. 
Perquè és el silenci qui anirà afilant l’es-
pasa del discerniment. En el silenci tam-
poc hi ha patiment, ja que és un lloc fora 
de la ment. Sempre hi és. Podem desco-
brir viure des d’aquest altre lloc silenciós, 
d’on brolla l’acció espontània, autèntica, 
inspirada.e 

Opinió

Desitjos  
Totes les persones 
anhelem la pau,  
la bondat, l’alegria, 
l’amor i la bellesa 
perquè les hem 
viscudes en algun 
moment, a la vida 
real, més enllà  
de la nostra ment  

 
CONSCIÈNCIA 

D’ARA 
 

El ‘Consciència d’ARA’ 
descansa els mesos 

d’estiu i torna  
al setembre  

 

MuOM, coral de cambra  
de cants harmònics
Els membres d’aquest grup barceloní har-
monitzen les veus per connectar amb el pú-
blic a un nivell profund, de manera que els 
oients puguin prendre part en un ric viatge 
sonor. Molts han descrit la música de MuOM 
com a sanadora i transformadora. Podeu es-
coltar-los a http://muom.net.

La cita de la setmana
Ensinistrar-se en la sobrietat és fer-se fort. Supo-

sa també capacitar-se per a la solidaritat perquè, 
reorientant el desig, s’obre espai per atendre la 

fam dels altres. Àrdua però fecunda és l’escola de 
la privació. Es converteix en font de saviesa i de 

compassió perquè asserena la mirada per a  
l’Essencial. Xavier Melloni
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