Doménec Fita,
medalla d'or

E

n el decLirs d'iin ¡ide muitíiudiiiari. Doniincc Fita vii rcbrc la Medalla d'Or de la
provínciLi. Litorgada per hi Dípulació. Bra el recimeixeineiil íiistitLicitínal peí <.|LIC
l'at-lista ha Ilegal a la Corporació i peí que sens dublé 11 llegara en el l'utur. Pero
era també el premi a una llarga i densa trajecloria que. cnin vaig poder clir púhlicament aquell dia. VLL de la inseguretat a la inquietud i de la iiu|uielud a la plenitud ereadnia,
Ja l'any iy73. anib un Joc de puraules que és laiidié un ¡t>c de monosíl-labs. Fita afiniia
lüdonanient al seva indecisió; «Sé el t|ue no he de ler. pero no sé el que he de Icr; he de ler
aiiib fe». Dotze anvs mes tard. en ingressar a la Rcial Academia Catalana de Belles Arts de
Sanl Jordi. pfoelama, en el discurs d'investidura: «En aqucsl niomenl cstic niés duhlós i
mes insegurque mal. La insegiu'etLiI es el gran mitja de la erealiviial".
És. en el'cctc, d'aquesla insegureial de Fila que en neix la seva inquietud. En el eamp
inesgüiable de Tart, la de loi i de toles Íes mancres possibles. Canvia constantmenl de genere i de mitja d'expressió i. dintre de cada un d'ells, empra cada cop tecniqíies disliníes. malcriáis insóllts, procedimcnts inédiis i estris incspcrals. Aqiiest cíinvi eonstant ci>m[íiíria. obviaiiienl, un rise; el de la irrcgularitat. el de la immaduresa i el de la Talla d'eslil propi. Pero
Fita aceepta el risc i s'enlVonla amh els reptes en bcncfici de la seva Iliberlal. La Ilibertat, si
cal, d'equivocar-se. I és per aquest eamí coslerul i p[>e IVcssat que ari'iba a assolir. mes enlla
de la diapersió aparen!, la unilal i la coherencia que impregnen la seva obra i que. segons els
crflics, eonstilueixen el sen vcrilable i inconrusiblc estil.

En una conferencia pronunciada a la Universital d'Upsala Tany 1957. Alberl Camus va
dir unes páranles que semblen fétes a píjsta ]ier aelai'ir aquesl tipus d'actituils: «L'ai'tisla
avant;:a entre dos abismes: la frivolitat i la propaganda. Sobre aquesta Ifnia tieiicai.la, cLida
pas es una aventura i un risc exlremal. Tanmateix, en aquest risc, i només en ell, es troba la
Iliberlal de Tari. Perqué, si Tari no es una aventura, qué és i on es Irobíi la seva juslificació'?
No; Larlista lliui'e no és pas Thome de la coniOLlilal. L'aitista lliiu'c és aquell i|ue. amb un
gran esforv- crea ell mateix el sen propi ordrc».
La geni que va acudir massivamenl a Tacle d'homenalge va cntcndre que aqucsts [nots
del Nobel francés podien servir per explicar —i per ¡I-luminar amb una claror definiliva^
la vida. Tobra i la trajecloria de Doménec Fita.
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