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L’art: contrapartida
reveladora o res
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J.F. Yvars, L’espai intermedi.
Proa. Barcelona, 2001.

L’
espai intermedi
aplega divuit
textos dels anys
noranta de l’his-
toriador de l’art

(a més de professor universi-
tari, editor i exdirector de
l’Institut Valencià d’Art Mo-
dern) Josep Francesc Yvars.
L’autor hi afirma que defuig
el rovellat inventariament
erudit tant com el que quali-
fica d’“assaig d’opinió”, mal-
grat l’obvietat que tot apro-
fundiment dens de les pro-
duccions humanes està con-
demnat a revelar-se en quali-
tat de tasca erudita i
d’expressió contínua de les
premisses a partir de les quals
hom interpreta i representa
el món. Cal trobar, llavors, el
sentit de l’erudició en els
continguts dels seus objec-
tius. En certa manera, Yvars
ho aclareix al lector quan re-
marca la intencionalitat de
situar-se enllà d’aquests mo-
dels tan “en voga en el relat
artístic” a fi de copsar des
d’una comprensió atapeïda i
fèrtil els moments singulars
de l’art que la societat de
l’espectacle malda per con-
vertir sistemàticament en ob-
jectes de frivolització mer-
cantilitzables amb vista a fa-
cilitar-ne un consum deslligat
del context creador que dis-
tingeix els bells, feixucs i ru-
des avenços de l’esperit, dins
un combat perpetu establert
des de la marxa a contracor-
rent dels moviments sensi-
bles de l’ànima humana.

La recepció de cada indivi-
du del que s’epigrafia com a
obra d’art és o no lliure, d’a-
cord amb l’univers vital (soci-
al, psicològic, cultural) de ca-
da persona. L’aclaparament
homogeneïtzador de les soci-
etats capitalistes respecte a
l’exercici en llibertat dels ca-
mins distints de cada humà
és desmentit repetidament
per les experiències dels és-
sers capaços de recuperar els
blaus del cel per a si mateixos
i per als qui l’envolten, i,
també, per les experiències
dels qui ho poden entreveure
i compartir. Ens referim ara a
les experiències davant de
l’art, que com més compro-
mès es mostra amb el seu
temps més s’erigeix com a
atemporal.

PENSAR L’ART
Les lletres d’Yvars es consti-
tueixen com un cant a l’art i
a la llibertat per l’art i des de
l’art. Una altra qüestió és si

una societat en què qui és
consensuat com a creador és l
’artista mereix ser designada
com una societat agònica
(considerem que sí); és la
mateixa qüestió que ens du-
ria a entendre que l’esclat
museístic occidental té a
veure amb l’expedició insti-
tucionalitzada de certificats
de defunció a tall d’espais so-
cials d’hospitalització on la
imaginació moribunda és re-
tinguda i congelada amb fi-
nalitats més obscenes del que
volem creure. No volem que
ens piquin el cul, però cal
plantejar-se la paradoxa que
l’expulsió de l’art dels carrers
ordinaris de l’ànima social
sigui paral·lela a la se-
va revisitació museís-
tica. Totes les xarxes
dels maremàgnums
socials de la industri-
alització s’entreteixei-
xen en aquest debat,
cosa que s’ha de tenir
present en llegir L’es-
pai intermedi.

Yvars ressegueix el
fil mitjançant el qual
l’art és explicat i les
sacsejades de la histo-
riografia de l’art des
de mitjan segle XVIII.
En resulta una apor-
tació valuosa, i molt,
per tal com advoca
per l’interès pràctic
de la historiografia de
l’art a l’hora de cen-
trar-se no tant a il·lu-
minar l’objecte com a
transformar el sub-
jecte des d’una expe-
riència que no es pot
comprendre fora dels
marcs referencials
que la infanten: la riquesa de
l’investigador de l’art no rau
a catalogar els fruits de les
sensibilitats intuïtives dels
titllats com a artistes, sinó en
el relat savi arran del qual
podem reflexionar sobre cau-
ses i finalitats, aquells con-
textos des dels quals un es-
deveniment creatiu pren
sentit –el sistema que l’orga-
nitza, autònom en els trets
que li donen vida i al mateix
temps vinculat amb unes ne-
cessitats que altres àmbits del
social no poden satisfer.

Som molt ignorants davant
de determinats passatges de
la narració d’Yvars i justa-
ment això expressa la condi-
ció plenament avinent de lli-
bres com aquest, en què re-
coneixem les maneres com
–a escala historiogràfica–
Europa ha afrontat l’apropa-
ment a l’art, el desvetllament
dels plans des d’on neix, o,
per ventura, els trajectes que
s’esdevenen en sortir a la in-
tempèrie de la consciència
social. L’autor no sols es refe-
reix a metodologies, sinó so-

bretot a corrents interpreta-
dors, a la successió de para-
digmes sempre dinàmics i
relatius i vells amb relació als
nous, a models explicatius en
definitiva. De l’elaboració te-
òrica a la pràctica museística
(els substantius serien bes-
canviables), del naturalisme a
l’idealisme i la iconologia (en
aquest cas, una labor impos-
siblement comparativa res-
pecte a altres galàxies socials,
per bé que sí que antropolò-
gica en l’esperit de la seva
anàlisi), de la filosofia a la
matemàtica (com a proveïdo-
res conceptuals i analítiques),
des de les influències, els
préstecs, furts, espoliacions o

interrelacions amb la gegan-
tina esfera extraoccidental
quant al nostre desenvolupa-
ment artístic fins a l’especifi-
citat de l’estudi historiogràfic
de l’art, el recorregut d’Yvars
és rigorós, generós en síntesis
i raonaments, precís en con-
crecions, sincer en les inter-
pretacions, sense amagar el
lloc des del qual interpreta.
No és pas sobrer assenyalar
que tot interessat a abordar la
història de l’art trobarà dins
aquestes pàgines un excel-
lent dispositiu per cabus-
sar-s’hi millor.

D’EXPERIÈNCIES I RESSONS
Confrontar un coneixement
ampli amb la vivència artísti-
ca d’autors de tots els ismes,
revisitar l’art valencià, català i
europeu del segle XX –esbor-
rat gradualment del paisatge
escolar i mediàtic– significa
una oportunitat per a l’apre-
nentage, delerós de futur i de
memòria històrica. La segona
part del llibre abunda en
cròniques de tempteigs i
consecucions, oposicions, im-

mersions en paràmetres soci-
als i transformacions, intuïci-
ons, cerques: el conjunt de
l’art com a cristal·lització hu-
mana apareix bellament en
un ventall l’extensió i la pro-
funditat del qual són difícils
de sintetitzar (vegeu-ne l’ín-
dex onomàstic). Val a dir que
hi són els noms de l’ahir i de
l’avui, de l’aquí i de l’allà, de
tots els colors i de tots els ca-
bassos. Però més importants
que les afinitats electives, que
l’atansament a unes paraules
o a unes altres, a unes metà-
fores o a unes experiències,
superant tot això, aquest lli-
bre mereix la consideració de
reclam de la vivència autò-

noma de l’obra d’art i
a la seva comprensió
dins del seguit d’ava-
tars que confereixen
als humans i als seus
sistemes de relacions
–grotescos o tràgics,
alliberadors o mira-
culosos– la possibili-
tat de compartir ale-
nades d’aire: arts, ar-
tistes i vidents d’obres
s’entrecreuen i dialo-
guen, s’interpreten i
es viuen recíproca-
ment o no, però no
paren de bellugar-se
en el decurs dels
temps. El recull re-
flecteix magnífica-
ment la tasca empíri-
ca i reflexiva d’Yvars
sobre l’art contempo-
rani, i per ventura
haurem de ser agosa-
rats i proclamar que
per sobre del que es
conceptualitza com a
art hi ha la diversitat

de contrapartides fantàsti-
ques amb què el gènere hu-
mà reconstrueix la llibertat
perceptiva, la grandesa in-
commensurable de l’esperit
cercant nous llindars, pro-
vant de reconquerir un co-
neixement fet miques que, a
empentes i rodolons, anem
mirant de completar –so-
vint inconscientment– tros-
set a trosset, per no acabar
sent engolits pel vertigen, el
pànic de la banda fosca no
del més enllà, sinó de l’aquí,
l’ara i l’aquí més tensos.

Les multiplicitats de l’art
en molts dels seus camps
són objecte de l’atenció d’a-
quest pensador de l’art, i és
igualment cert que la seva
atenció depararà respostes
múltiples en els lectors.
Tanmateix, al capdavall,
restarà la percepció que ex-
perimentem de l’obra artís-
tica, que ultrapassa judicis i
convencions per agerma-
nar-se amb el que subjau
sota tantes paraules: el si-
lenci, fonteta sagrada dels
mons.

LLIBRES RECUPERATS

Militància
O R I O L I Z Q U I E R D O

Travesset-Rosselló, De burgès a
socialista. Barcelona, 1972.

E
l llibre va ser publicat l’any
1972 en edició d’autor a Bar-
celona. El signa, a la coberta
i a la portada interior, als
crèdits i al seguiment que

encapçala les pàgines parells, un enig-
màtic Travesset-Rosselló. La il·lustració
de la coberta mostra el perfil d’un ho-
me, vermell, amb gorra, sobre la pròpia
ombra, ara el perfil en negre, amb
barret de feltre. El mateix joc de colors
es repeteix al títol: De burgès en negre,
a socialista en vermell. A l’interior, una
divisa: “Per un món més just, més
lliure, més equitatiu”, signada per “els
autors”. Després, una novel·la, la histò-
ria dels Montsec, comerciants graci-
encs el darrer plançó dels quals viurà
l’evolució que descriu el títol.

La novel·la és àgil, sí, però hi pesa la
intenció didàctica i ideològica. És lluny
de la grandesa que té Benguerel quan
retrata el Poblenou, per entendre’ns. Hi
pesa també, si més no avui, un estil que
el temps ha tornat ineludiblement
carrincló. Vegem com es clou la histò-
ria: “Quan el tren va parar a l’indus-
triós poble de Rubí, el senyor Joan, re-
cordant altra volta el llarg malson que
havia tingut, digué a la seva companya:

–Em trobaràs molt canviat, aimia.
L’haver estat tan lluny de casa m’ha
obligat a viure la vida de l’humil, de
l’obrer, i d’ells justament he rebut els
més grans favors i exemples. Avui, Nú-
ria, sento immensament els problemes
socials i posaré el meu gra de sorra per
tal d’aconseguir una igualtat per a tots.
Pobres dissortats aquells que no troben
una mà amiga enmig dels atropella-
ments que els sistemes capitalistes els
imposen...!!!”. Els tres signes d’admira-
ció finals són a l’original.

QUI SÓN ELS AUTORS?
Qui hi ha darrere aquesta novel·la sin-
gular? Corrien els primers vuitanta
quan vaig assistir a una xerrada del
matrimoni Travesset-Rosselló. No re-
cordo on va ser ni com va anar. Només
l’aspecte nerviüt i vellíssim, tan actiu,
tan militant de les causes més nobles,
d’aquella parella que semblava com-
plementar-se en tot. Devien parlar de
les revolucions socials pendents. Devi-
en abrandar el catalanisme dels assis-
tents. O potser van posar sobre la taula
la malícia del nacionalisme espanyol
televisat.

Que l’opció més plausible és la dar-
rera m’ho fa pensar que, al costat del
llibre ressenyat, hi guardo No són 300
milions, subtitulat Estudi sobre les ètnies
sotmeses a l’idioma espanyol. Va aparèixer
el 1983 a la col·lecció Pòrtic 71, amb
pròleg de Josep Martínez de Foix, ales-
hores president del Club d’Amics de la
Unesco, i el signaven, ara sí, Josep Tra-
vesset i Anna Rosselló. Els pobles ai-
mara, araucà, asteca, bororó, cackchi-
quel, caixibo, colorados, ge, guaimí,
guaraní, guatós, kuna, maia-quitxé,
mascoi, mataco, mosquitio, otomí,
quètxua, tarahumara, xocoe, yaqui i
zapoteca són agermanats amb les na-
cions de la península Ibèrica “que no
són castellanoparlants”. Travesset i
Rosselló, diu la contracoberta d’aquest
títol, “han publicat i han escrit també
molts altres llibres sempre lluitant
perquè la veritat sigui coneguda i la
justícia implantada”.


