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En aquest article, els professors Guillem Turró i Josep 
Carreras exploren la recepció de l'obra i l'esperit de 
Nietzsche en l'expressionisrne picthric. Sense voluntat de 
ser exhaustius, fan un recorregut pels grans pintors 
expressionistes del segle X X  tot cercant-hi la petjada de 
Nietzsche. 

No és cap novetat afirmar que l'expressionisme és un fenomen 
cultural eminentment germanic, que el lloc on l'expressionisme va 
florir amb més forqa fou l'Alemanya del primer terc del segle XX, 
tot just trenta anys després que aquest poble es constituís en estat 
de la ma de Bismarck i el kaiser Guillem 1. Per aixo mateix, parlar 
d'expressionisme significa fer-ho d'un moviment historic localit- 
zat en un temps i un espai bastant determinats, entre 1905 i 1925, 
que transforma la vida cultural alemanya en totes les seves mani- 
festacions (arts plastiques, arquitectura, poesia, filosofia, teatre, 
cinema.. .). Pero, tampoc hem d'oblidar que l'expressionisme no és 
una escola estructurada amb un programa definit i un estil homo- 
geni, és més aviat una sensibilitat difusa, un estat d'esperit, a par- 
tir del qual allo que és normal sera la diversitat individual. 

El subjectivisme, la intuició i l'espontaneitat són alguns dels 
valors predominants d'aquestes generacions expressionistes. Són 
també desideratums que heretaran i intentaran difondre a través 
de la seva obra artística uns individus que participaran de la visió 
brillant i crua d'un món sense Déu que tenia Nietzsche, d'un món 
on cada cop feia més fred. 



No oblidem que un dels pintors que més influira en l'expressio- 
nisme alemany -encertadament qualificat d'expressionista- ens 
deixara un extraordinari retrat de Nietzsche, i que aixo no sera cap 
casualitat si tenim en compte que sera un dels autors -juntament 
amb Kierkegaard i Dostoievski- que més va influir en aquest movi- 
ment. Aquest artista fou el noruec Edvard Munch. 

En tot cas, Nietzsche sera cada cop més present a mesura que 
anem endinsant-nos en el segle XX. La seva influencia es deixa 
notar en propis i estranys. Nietzsche contribuira decisivament al 
nou canvi de sensibilitat que es manifestara en l'obra dtaquests 
joves artistes alemanys. Enfront el monisme i el principi d'identi- 
tat, Nietzsche oposara el pluralisme i l'antagonisme permanents, el 
dinamisme i el caos; enfront la transcendencia i la vida ultraterre- 
na, la immanencia i el sentit de la terra. En propies paraules nietzs- 
chianes, "La plenitud de la passió és l'essencial." 

També caldra dir que els expressionistes en general llegiran a 
Nietzsche sense massa pretensions d'aprofundiment filosofic, el 
veuran com un paradigma vitalista. Van veure el pensador ale- 
many no com l'autor d'una obra per a ser disseccionada i analitza- 

164 da en aules i academies, sinó el profeta de l'home nou, al cantor 
de la vida plena, el destructor de la vella moral. Veritablement, les 
seves idees haurien dtexercir sobre l'expressionisme una influencia 
extraordinaria. Molts dels seus conceptes, a mesura que es vagin 
popularitzant, es convertiran en la xarxa de referencies ideologi- 
ques de l'expressionisme. Als cabarets es llegien fragments de les 
seves obres (el "Das Uberbrettl", un dels primers cabarets de Berlín, 
va arribar a definir la seva activitat com "un joc per als Superho- 
mes"; les principals revistes, com la de Walden comentaven i difo- 
nien les seves tesis, i els poetes cantaven al superhome, a Zaratus- 
tra o al mateixNietzsche. El pensament de l'alemany caldra inse- 
rir-lo en un ampli corrent centroeuropeu que reaccionara contra 
els valors característics de la civilització burgesa i industrial. Potser 
dins d'allo que Duch ha qualificat amb el nom de modernitat 
romantica i dins la qual trobaríem noms tan importants com Lord 
Byron, Rimbaud o Baudelaire.' 

Malgrat tot, no deixa de ser paradoxal que el mateix Nietzsche, 
anys després, s'acabés convertint en un maitre a penser del nacio- 
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nalsocialisme, en un autor de capcalera per al mateix Adolf Hitler, 
alhora que el regim (111 Reich) encapcalat pel führer condemnés a 
la foguera -tant en termes literals com figurats- l'obra expressio- 
nista, tot titllant-la d'art degenerat (Entartete Kunst). 

Die Brücke 

Per comencar tenim Die Brücke, un moviment pictoric format 
per una colla de joves estudiants d'arquitectura. Individus obligats 
per les circumstancies a cursar uns estudis que no els esqueien pel 
fet que els havien de vincular excessivament a l'statu quo del 
moment. Individus que s'establiran a Dresde amb el somni de con- 
vertir les seves vides en estels que dansen (Nietzsche), a fer de l'art 
una aventura única i incomparable. Tots ells es faran partícips de 
l'esperit del filosof del superhome en algunes de les seves més 
importants nocions. 

Per tots ells, Nietzsche hauria estat l'autor d'una obra presidida a 
cada moment per la sinceritat i l'autenticitat, per la voluntat de 
denunciar un món que no solament es descompon, sinó que es 
troba abocat irremissiblement al fracas i al desastre. Aquest movi- 7 
ment en que es fa patent el més íntim és la veritable vida, una vida 
transmutada en art a través d'una alquímia d'inequívoc regust 
nietzschia. En les seves obres presenciarem el batec del cosmos, la 
medulala de l'univers, la drastica repulsa a una civilització deca- 
dent. La seva veracitat i valentia a l'hora d'afrontar el caracter tra- 
gic de l'existencia els guiara per sempre més. Nietzsche els servira 
d'exemple d'una actitud que podrem qualificar amb el nom d'au- 
tenticitat. El mateix filosof hauria pogut resumir el destí vital de 
l'home amb aquest imperatiu: Sigueu sincers. 

La ihiciativa de formar una comunitat artística sembla que fou 
obra de Karl Ludwig Kirchner, mentre que tot fa pensar que la idea 
de posar-li el nom de Die Brücke fou fruit d'un suggeriment del seu 
apassionat panegirista Karl Schmidt-Rottl~ff.~ Per que van adoptar 
aquest nom? 

Algunes persones diuen que s'inspiraren en els nombrosos ponts 
de Dresde; d'altres diuen que aquest nom era una metafora: un 

Encara en 1'Escola Secundaria, Schmidt féu coneixen~a amb Heckel. Ambdós 
visitaven museus i exposicions, així com també els actes del Club Literari. Sera aquí 
on coneixerien autors com Strindberg i Ibsen, i on per primera vegada entraren en 
contacte amb els textos de Nietzsche. 



pont que els permetés deixar enrere l'art del moment, un pont que 
unís l'art i la vida, perque aspiraven a convertir-se en un pont d'u- 
nió entre "tots els elements agitadors i revolucionaris". No ha de 
sorprendre que per mirar de respondre aquesta pregunta hi ha 
diverses conjectures o hipotesis, pero la que inclou Nietzsche no 
sembla que es pugui descartar tan facilment. Com diri el filosof 
mort el 1900: "L'home és una corda tibant entre la bestia i el super- 
home, -una corda sobre un abisme. 

Un perillós passar a l'altra banda, un perillós fer camí, un peri- 
llós mirar enrere, un perillós tremolar i estar aturat. 

La grandesa de l'home rau en el fet de ser un pont i no pas una 
meta: allo que en l'home es pot estimar és el fet de ser una transi- 
ció i un ocas. (. . .) 

Jo estimo aquel1 que no es guarda ni una gota d'esperit, ans vol 
ser completament esperit de la seva virtut: així avanca com esperit 
pel p ~ n t . " ~  

En tot cas, el que és segur és que la idea del superhome va exaltar 
aquests joves artistes, els quals se sentien cridats a una acció artís- 
tica a favor de la humanitat al mateix temps que mostraven una 

166 juvenil superbia intel.lectua1, com es pot observar en el lema que 
van adoptar: Odi profanus vulgus. D'aquest lema, en van extreure 
el títol d'un dels seus primers escrits, Odi Profanum, un títol que 
expressava el seu menyspreu "no per la massa comuna, no per la 
massa en sentit social, sinó per la burgesia intolerant i filistea, 
petrificada en la seva tradició plena de prejudicis."' Malaurada- 
ment, aquest important document ha desaparegut sense que 
puguem saber exactament quin n'era el contingut. Potser s'inspi- 
raren en el subtítol dlAixí parla Zaratustra: Un llibre per a tothom i 
per a ningú. 

Dotats d'aquell ímpetu dels que s'han de menjar el món, a 
aquests joves alemanys els impulsava una forca propia de la seva 
edat i sobretot una voluntat d'alliberar-se de l'historicisme i l'aca- 
demicisme imperants. L'expressionisme mai no va deixar de ser un 

NIETZSCHE. Aixíparla Zaratustra. p.25 
No hauríem d'oblidar que un dels filosofs que posara en circulació el concepte 

filisteu sera Nietzsche a Consideracions intempestives I. En paraules del nietzschia Orte- 
ga y Gasset: "¡Los filisteos, los "burgueses", los hombres en  cuyas manos la vida se 
congela, se petrifica!" a OC 11, 30. 
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moviment orientat a la renovació de l'art, a fi i efecte d'ajustar l'art 
amb els nous temps. L'expressionisme fou una manifestació de 
forca i frescor juvenils, un alliberament inspirat en homes com 
Van Gogh i Gauguin, quelcom que va néixer enfront del caracter 
eixorc i ranci de la tradició artística heretada i sancionada oficial- 
ment. Aquests joves artistes no solament desitjaven viure una vida 
el més completa possible, sinó penetrar en l'essencia de les coses 
dfuna manera nova. 

El seu llenguatge plastic, basat en pinzellades de gran pastositat, 
s'adequara perfectament al missatge expressat. Fent gala d'un llen- 
guatge ple d'emotivitat i de vehement extasi, la seva poetica 
intenta revelar el pols de la vida; s'esforcaren per fer de l'art una 
expressió d'una necessitat interior. Aquests homes s'uniren no per 
raons pragmatiques, sinó per un gran optimisme: la seva motiva- 
ció fou una actitud positiva i intultiva davant l'art i la vida. A 
aquests joves artistes, els repugnava la manca de passió i compro- 
mís de l'art que els envolta~a.~ 

Estiuejaven junts, a pocs quilometres de Dresde, en la regió dels 
llacs i els boscos de Moritzburg, en companyia d'algunes amigues, 
que posaven nues i lliures enmig de la natura. Com passara amb la 7 
filosofia del seu inspirador i mestre, les seves obres tindran totes les 
característiques de l'art salvatge, d'un art que no vol ser domat per 
cap racionalitat. Ells, com Nietzsche, sospitaran de la ciencia, del 
progrés, de la tecnica, de la industrialització, del cristianisme, de la 
moral, de la fe; en poques paraules, dels suposats exits de la moder- 
nitat. 

L'art és erotisme: repetida i citada frase, aquestes paraules amb 
que Loos comenca el seu important article Omament i delicte es 
convertiran en lema de tota una generació d'artistes de principi del 
segle XX. Si ja en Klimt aquesta frase tindra un paper rellevant i 
destacat, el mateix podrem dir d'aquest moviment anomenat Die 
Brücke que significara el punt de partida d'un determinat tipus 
d'expressionisme plastic. Joves, impetuosos, freturosos de nous 
horitzons, buscaran en l'art l'arma amb que colpejar contra la clos- 
ca d'una societat asfixiant, l'estri amb que perforar l'entramat 
sociocultural que heretaran dels seus progenitors. Fills de bona 
família que havien de ser arquitectes i constructors al servei del 11 
Reich, es desviaren del camí que se'ls havia assignat i buscaren en 

Vegeu P. SELZ. La pintura expresionista alemana. p. 98 
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l'art una salvació tan estetica com etica. Per ells, com pels seus con- 
temporanis Ludwig Wittgenstein i Adolf Loos, l'etica i l'estetica 
són una sola cosa. 

La seva aventura plastica s'anira plasmant al llarg d'un recorre- 
gut marcat per etapes i períodes desiguals; entre els quals, cal des- 
tacar els seus treballs a la zona de Moritzburg, facilment distingi- 
bles pel fet de recollir un dels seus temes rnés característics: esce- 
nes de nus a l'aire lliure, a plein air. A través d'aquests temes 
podrem veure com aquests artistes pretenien un apropament ins- 
tintiu i vital a la natural de manera que es besllumés la romantica 
esperanqa d'una humanitat en harmonia amb aquesta natura. Tal 
com Nietzsche digué en una de les seves cartes: "Per que ens sen- 
tim tan bé en la natura lliure? Per que aquesta no té cap opinió 
sobre n~saltres."~ Aquesta forma d'entendre la natura és la gran 
visió dels pintors del Die Brücke i una de les rnés grans aportacions 
de la pintura alemanya del segle XX. 

El grup va tenir un caracter de congregació, en que els seus mem- 
bres practicaven una vida en comú en un ambient lliure i de bohe- 
mia.' Heckel, que va assumir la tasca administrativa i logística del 

168 grupl va trobar un antic magatzem de calqat en ple centre del barri 
obrer de Dresde. Aquest magatzem es convertiria en el taller col.lec- 
tiu i l'embrió d'un dels moments rnés magnífics de l'art del segle 
XX. Ja en la mateixa decoració del taller-cambra comuna s'obser- 
vava un dels principis que haurien de regir la seva singladura. En 
llurs trajectories, art i vida es confondran; art i vida aniran plega- 
des perque ambdues eren indissolubles en la seva concepció i 
manera d'entendre el dia a dia. Ells mateixos van construir els 
mobles, dissenyaren els tapissos i els pintaren amb motius exotics. 
Aplegats al taller, creaven els quadres, discutien els resultats, reci- 
taven poemes, s'inspiraven i s'influien mútuament. Evidentment, 
també llegien en veu alta Nietzsche i mantenien discussions apas- 
sionades al voltant d'algunes de les idees d'aquest gran pensador. 

Comptat i debatut, podrem afirmar que l'ebrietat creativa d'a- 
quests joves pintors alemanys trobari en la filosofia de Nietzsche 
un filó inesgotable. Les seves ansies vitals, l'empenta amb que van 
abraqar un projecte alternatiu i emancipador enfront l'acomoda- 

F. NIETZSCHE, LOU v. SALOME, P. REE. Documentos de u n  encuentro. p. 25 

En aquest sentit, podríem recordar el precedent de la Pre-Rapkaelite Brotkerkood, 
experiencia que més tard Van Gogh intentaria repetir amb l'ajut de Gauguin, -evi- 
dentment sense exit- a Arles. 
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ment de la burgesia tenen molt de nietzschians. Les paraules del 
seu filosof preferit seran com dards llancats en direcció a una socie- 
tat malalta i decrepita, com balons d'oxigen que aquests joves i 
combatius artistes no dubtaran a aprofitar. Encarant-se amb aquest 
món que els va veure néixer, aquests joves podran dir el mateix 
que va dir el seu mestre: "Jo no segueixo el vostre camí, menys- 
preadors del cos! No sou per a mi cap pont cap al superh~me!"~ 

Seguint els exemples de Van Gogh i Gauguin, tots ells es consa- 
graren a la pintura, s'hi llancaren amb cos i anima, sense dubtes ni 
vacil.lacions. Van fondre pintura i art en un conjunt que continua 
admirant-nos encara ara. Treball i quotidianitat, art i vida es feren 
indissolubles en una magnífica unitat. La inquietud i l'efervescen- 
cia que caracteritzen l'home modern en els tombants de segle exi- 
gien una major dosi d'autenticitat i espontaneitat. Els expressio- 
nistes van creure que trobaven la solució dins d'un nou primiti- 
visme, dins d'una renovada simplicitat. La seva desbordant ener- 
gia i els seus impulsos creatius han de ser expressats sense traves ni 
constriccions; no hi ha d'haver res que s'interposi entre la seva 
vida i el llene. Es van dir Die Brücke (El pont), perque des de be11 
antuvi aquesta comunitat d'artistes va cercar integrar l'art i el 7 
col~leccionista amateur, el qui estima l'art. 

Com ja féu el seu admirat Gauguin, Max Pechstein i Emil Nolde9 
sentiran la necessitat de marxar lluny dlEuropa, de posar distancia 
entre ells i la civilització occidental. Producte d'aquests viatges, 
pintaran tot un seguit de quadres en que tot el maxim protagonis- 
me el tindra la dansa; una dansa embriagant i extatica, la mateixa 
dansa que caracteritzava Dionís i que suscita a Nietzsche aquestes 
paraules: "Dansem com trobadors: entre rameres i santons! ¡Entre 
Déu i el món, la dansa!""' Una dansa dionisíaca que expressi l'ale- 
gria i el goig davant la vida, la destrucció dels caducs i devaluats 
principis judeocristians. La dansa entesa com l'exponent més clar 
de la vida natural i elemental, de la festa que els homes celebren 
en honor a la vida i a l'etern retorn. Com ha dit Casals, es tractara 
de retrobar les formes primaries de la creativitat, de restablir els 
llacos d'unió profunda amb la terra: només així podran tornar a 

F. NIETZSCHE. Aixíparlh Zaratustra. p. 43 

És important n o  oblidar que la presencia dlErnil Noide dins del Die Brucke sera 
molt breu, concretament un any i mig. 

F. NIETZSCHE. Poesía completa. Trotta 



comenqar. Sera en aquest sentit que definiran el seu art com el 
"crit originari" (Urschei), un crit que expressi allo primordial i que, 
alhora, doni origen a una nova realitat." 

La resposta nietzschiana i que aquests homes encarnaran perfec- 
tament sera l'home que esdevé i es transforma, l'home que cami- 
na amb l'afany de superar-se i convertir-se en el que és. L'home 
que aposta per la primacia de la vida i la voluntat de poder, per l'a- 
firmació de nous valors i d'una nova fidelitat a la terra i al seu sen- 
tit expressat pel superhome (Ubermensch). L'inspirador intel.lec- 
tual i l'element líric del grup fou Heckel, el mateix que inicia els 
seus companys en la filosofia de Nietzsche, el mateix que els féu 
llegir Així parla Zarah~tra. '~ 1 sera dins d'aquest llibre on trobara 
aquella imatge que simbolitzara la seva missió artística i espiritual, 
la seva vocació artística i humana. Llegint el filosof del superhome, 
s'inspiraran i n'adoptaran el terme pel qual se'ls continua conei- 
xent actualment. 1 de fet, la seva tria fou molt encertada, puix la 
seva pretensió era ni més ni menys que convertir-se en un pont a 
través del qual accedir al nou segle, a un temps nous i millors. 

Amb l'arribada de la Gran Guerra, la vida d'aquest grup d'artis- 

170 tes comencara a arribar al final. Pero, també cal dir que l'adveni- 
ment de la Primera Guerra Mundial es va convertir per al movi- 
ment expressionista del Die Brücke en una experiencia crucial. 
Van considerar que la guerra podia tenir una forca catartica, que 
destruiria l'ordre anterior -totalment opressiu i insuportable- i per- 
metria que comencés a néixer una nova i millor societat. En les 
seves ments no és gens improbable que ressonessin paraules com 
les de Nietzsche: "No us aconsello el treball sinó la lluita. No us 
aconsello la pau sinó la victoria. Que el vostre treball sigui una llui- 
ta, que la vostra pau sigui una victoria! 

(e. .> 
Dieu que la bona causa és la que fa santa la guerra? Jo us dic: la 

bona guerra és la que fa santa cada causa." 
Pero a mesura que la guerra de trinxeres s'anava perllongant, 

bona part d'aquests artistes anaven canviant d'opinió respecte la 
guerra. 

l1 J. CASALS. EL EXPRESIONISMO. Ongenes y desarrollo de una nueva sensibilidad. 
Montes inos .  

l2 S. SABARSKY. La peinture expressioniste allemande. p. 81 

13 p. 53 



Aws BREVIS 2003 NIETZSCHE I L'EXI>RESSIONISME PICT~RIC 

Der Blaue Reiter. Franz Marc en guerra 

El moviment Der Blaue Reiter es consolida a Munic el 19 11 de la 
m i  de Vasili Kandinsky i Franz Marc. Munic era en aquells 
moments un dels centres rnés actius de la modernitat gracies al 
naixement l'any 1909 de la Neue Küntslervereinigung Münchens, 
nova associació d'artistes de la qual Kandinsky va ser nomenat pre- 
sident. Les exposicions a la Galeria Moderna Tannhauser organit- 
zades per l'associació denoten una tendencia que, si bé ens aproxi- 
men a Der Blaue Reiter, ens allunyen de Die Brücke i dels seus plan- 
tejaments de base. La consecució d'allo espiritual sembla bategar 
darrere dels interessos d'una associació en la qual es desplega l'em- 
brió del posterior pensament kandinskia. Segons De Micheli, Die 
Brücke i Der Blaue Reiter coincideixen rnés en la negació d'alguns 
principis artístics i socials que en l'afirmació d'una voluntat artísti- 
ca comuna, entesa pels de Dresde com a rnés visceral que pels inte- 
grants del grup de Munic. De fet, no sols es pot parlar amb tota 
seguretat de grup quan ens referim a Der Blaue Reiter. El mateix 
Kandinsky qüestiona tal denominació reforcant així la idea d'in- 
dependencia entre els membres que constituien la mencionada 
associació, pero, deixant clar, aixo sí, l'especial posició que tant el1 171 
com Marc ocupaven dins la jerarquia del moviment. 

L'expressionisme del sud dtAlemanya transcorre per una via rnés 
intel.lectualitzada que el del nord. La confecció de la publicació 
Der Blaue Reiter, sota la tutela de Vasili Kandinsky i de Franz Marc, 
comptara amb la col.laboració de músics, artistes plastics, teorics 
que reforcaran el Corpus ideologic dels que estan a prop de l'asso- 
ciació. La concreció textual d'aquestes idees contribueix a la crea- 
ció d'un model d'expressionisme gairebé místic, dedicat a l'exalta- 
ció dels valors espirituals. Sens dubte que Kandinsky estava d'acord 
amb aquesta formulació, i ho evidencia en la seva obra dedicada a 
l'espiritualitat i l'art "La vertadera obra d'art neix de l'artista per via 
mística. Separada d'ell adquireix vida propia, es transforma en una 
personalitat, un subjecte independent que respira individualment 
i que té una vida material real."I4 El camí que acaba portant a l'es- 
piritualitat és un camí que s'obre mentre hom hi transita, en que 
les formes que la glossen i l'expliciten es troben en el trajecte. La 
individualitat és de vital importancia en l'optica expressionista i la 

l4 Vasili Kandinsky. De lo espiritual en el arte. Labor. Barcelona 1981. p. 113 

-- 
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forma és el que resta després del trajecte espiritual, la comprovació 
física i tangible d'un procés de canvi que ha afectat l'artista. Art i 
vida serien així equilibrats. Veritat i bellesa es fondrien íntima- 
ment. 

Qui evidencia més inquietud des dels seus quadres cap a les idees 
nietzschianes relatives a la moral i la vida és Franz Marc. Potser en 
cap altra persona com ell, la convenció moral passa a no tenir cap 
sentit si esta mancada de vida. Marc és un pintor de la vida, els 
seus quadres retornen a les potencies positives de l'home. La repre- 
sentació animal és, en Marc, un mitja per a manifestar una puresa 
d'esperit que hauria d'ésser també humana. Els cavalls blaus, les 
quietes gaseles, la guineu blavosa, són imatges de la innocencia. 1 
els cavalls dorments, innocencia sobre innocencia. El lliure impuls 
de la vida es manifesta sense traves, amb goig i entusiasme, amb el 
goig i entusiasme del salt de la vaca groga que pinta el 1911. 

Pero, Marc va més enlla. En les seves darreres obres intentara fer 
parlar el món en comptes de la seva anima excitada per la seva 
Weltanschauung. El món dels animals també s'enfonsa davant de 

172 Marc quan comenqa a notar també la carrega de brutalitat que des- 
pleguen. Expulsió de l'home del paradís pintat i expulsió de l'ani- 
mal quan s'acosta a l'ominosa data del 1914. Marc s'enrola 
voluntariament i enmig de les mobilitzacions, sense poder pintar 
més que petits quadres i dibuixos, aprofita per clarificar el seu pen- 
sament al voltant de la funció de l'art, del paper de l'artista i de la 
praxi estetica. 

La col.lecció de 100 aforismes revela amb tota la seva magnitud 
les inclinacions de Marc cap a la filosofia i el pensament. No tan 
sistematic com Kandinsky, Marc opta pel pensament sintetic, con- 
tradictori a vegades, sense cap pretensió de sistema, pero farcit d'i- 
dees expressades amb contundencia i on es nota la influencia de 
filosofs i literats de nivell. Els noms de Rousseau, Goethe, Kant, 
Schopenhauer, Schiller, Leibniz i Nietzsche apareixen enmig del 
Corpus d'idees generades per un Franz Marc en guerra abans de 
caure a Verdun. De tots ells, Nietzsche és el més citat. Els aforismes 
(26, 41, 58, 59 i 63, a part d'una clara referencia nietzschiana al 
número 28) mostren l'estima que Marc dispensava al filo~of.'~ 

l5 Franz Marc. 100 aforismos. La segunda visión. Árdora Ediciones. Madrid 2001 



Les preocupacions de Franz Marc a la Gran Guerra van més en115 
de ser simples preocupacions estetiques. Clama per la renovació 
del seu món, un món que s'ha encarcarat i transformat en una 
comedia que amaga la veritat de les coses, amb la voluntat d'ésser 
veritable oculta. La menció de "l'obra d'aquell que filosofa amb el 
martell" marca de forma clara el pensament de Marc en els durs 
moments de la guerra i la significació que per a el1 adopta: La gue- 
rra, "aquesta sublim festivitat del filosof", ens ha arrencat per sem- 
pre la terra dels nostres pares de sota els peus. Trontollem en el no- 
res. Ara hem de crear, omplir el món per a poder viure. Ens sentim 
sobris i vacil.lants, crec, per la gana."16 La crítica a l'absurda cultu- 
ra europea de l'aparenca porta a no desitjar res més que un nou 
ordre basat en el saber de l'europeu, quelcom que restara després 
de la violenta contesa. La guerra passa a ser per a Marc aquel1 "bur- 
lador cruel", que posara al descobert la falsedat i revelara l'absurdi- 
tat dels fonaments de 1'Europa del 1914. L'utilitarisme ha de ser 
implacablement destruit tant en l'art com en la vida, contra l'ex- 
plotació del món, l'artista s'ha de situar en primera fila. 

En el fet de voler ser hi ha la clau del pensament de Marc, obert 
a una societat en crisi, pero amb una absoluta esperanca cap a allo 

- 

que vindra. Partint altra vegada de Nietzsche, segons el qual tot 
allo gran succeira passi el que passi, se'ns revelara l'evangeli mar- 
quia dels creadors: "Els nostres cors tremolen en aquesta hora de 
guerra, no pel perill de la crisi, sinó per l'alegria d'haver viscut l'ho- 
ra maligna, obscura dtEuropa."" L'afirmació vital del pintor, cons- 
cient d'haver situat la seva vida, d'haver consagrat la seva existen- 
cia al perill, val per a aquells que, com ell, es troben a la "porta del 
darrere de l'acció". El desig de canvi espiritual, de recomencar, evi- 
denciat per Marc retorna una i una altra vegada cap a la idea de 
constituir una nova norma, un nou esperit lluny de la moral impe- 
rant que permeti exercir lliurement segons les propies facultats. La 
finalitat suprema de la humanitat és el desenvolupament que 
porta cap a vides ascendents, en paraules del mateix pintor: "Cada 
pensament té una amplitud i una tensió determinades; pero, com 
tota forca, es transforma en una altra nova, segons la llei de l'e- 
nergia. De la voluntat depoder sorgira la voluntat de forma."18Pel nos- 

l6 Aforisme 28. 
l7 Aforisme 63.  
l8 F. MARC. p. 17. 



tre pintor, l'art sera voluntat de forma, voluntat de dominar el caos 
que portem dins nostre, en paraules de Nietzsche, esdevenir un 
este1 que dansa: "Jo us dic: cal tenir encara un caos dins d'un 
mateix per poder infantar una estrella que dansa. Jo us dic: encara 
teniu un caos dins vosaltre~."~~ 

Tampoc hem d'oblidar que quan Marc parla "d'home" notem 
que en realitat es refereix a "europeu" com a estat que cal superar. 
L'europeu potser és la corda tensada sobre l'abisme de guerra, lli- 
gada al seu passat i al seu futur; l'europeu té la gran oportunitat de 
donar un pas decisiu. Com diri el mateix Marc: "La transmutació 
de la voluntat de poder de Nietzsche en el saber al voltant del 
poder -després de llargues guerres en que vam combatre i encara 
combatem sota la bandera de Nietzsche- sera la nostra fe, la nostra 
epoca, l'epoca d 'Eur~pa . "~~  

L'anhel de Marc s'aplica a l'art i en aquells moments dramatics 
propers al 1914 i s'interroga per la puresa, per la puresa de les for- 
mes primitives, per l'origen. En el fons, el problema de Marc és un 
problema per establir un origen, un altre origen per a les coses que 

174 el1 pinta. En la puresa hi radica l'originalitat. De fet, la puresa de 
Marc és aquella puresa que s'identifica amb l'essencia immutable de 
1'Europa que el1 creu defensar. El seu Nietzsche possiblement no és 
més que la bandera del seu aferrissat europeisme i una forma de 
donar sentit al marcat bel-licisme que impregna els seus pensa- 
ments. Un bel.licisme que sembla trobar eco també en algunes de les 
seves darreres pintures com El Mandril (1913) i, sobretot, Formes en 
combat (1914). Marc manifesta obertament la supremacia d'un 
caricter europeu, l'alemany en detriment de l'angles. S'ha d'eliminar 
tot allo d'angles que hi ha en el caricter dels europeus, per impedir 
que s'acabi confonent utilitat i felicitat. Marc cita Nietzsche: "Els 
éssers humans no aspiren a la felicitat, tan sols els anglesos ho fan". 
Un distintiu de la cultura alemanya és cercar un autentic art ale- 
many, i Marc es troba en el procés perque aixo sigui posible; cerca 
la resurrecció i la celebració d'allo que havia cercat Richard Wagner 
anys abans i que havia concretat i dit també en Die Meistersinger 
von Nürnberg. Pero, els temps de Marc són temps més durs i "tot 
s'haura de fer encara mes dur." Com profeticament així va ser. 

l9 F. NIETZSCHE. Així parla Zaratustra. p. 27. 

20 F. MARC. p. 22. 



ARS BREVIS 2001 EL DIALEG INTERRELIGI~S COM A EXPERIENCIA ESPIRITUAL 

Epíleg 

En el present article ens hern centrat en l'art expressionista, i molt 
concretament, en la pintura. Hem deixat de banda altres manifes- 
tacions culturals que admeten perfectament l'adjectiu expressionis- 
tal com ara la literatura o el cinema; tan sols hem pretes aproximar- 
nos a l'imbit de relacions entre la filosofia de Nietzsche i la pintu- 
ra expressionista. El nostre objectiu ha estat subratllar els punts de 
contacte entre un pensament -en aquest cas, el de Nietzsche- i una 
manifestació artística -en aquest cas, l'expressionisme pictoric ale- 
many, veure quina fou la recepció que feren aquests homes de les 
idees del filbsof de "la mort de Déu" i del superhome. 

Abstract 

In this article, professors Guillem Turró and Josep Carreras 
explore the reception of Nietzsche's work and spirit into pictorial 
Expressionism. Without aiming at being exhaustive, they review 
the great Expressionist painters in the 20th century, trying to find 
Nietzsche's influence on them. 175 




