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El primer deu-
re d’un crític o
comentarista
–literari, cine-
m a t o g r à f i c ,
musical, artís-
tic– és ser in-

tel·ligible. En aquest cas, intel·li-
gible no és sinònim de senzill o
d’accessible sinó de clar, precís i
comunicatiu. No estic segur que
els textos aplegats a Papers per-
duts, el nou llibre del crític i his-
toriador de l’art J.F. Yvars, tin-
guin cap d’aquestes virtuts. És
cert que Yvars no abusa de l’argot
–pedanteria pseudoteològica–
que ha infectat, amb nobles ex-
cepcions (Robert Hughes), la crí-
tica d’art de les últimes dècades.
Però l’estil descurat, l’encadena-
ment de referències sense ordre,
l’atropellament expositiu i els so-
breentesos per a iniciats molt ini-
ciats fan que els seus textos si-
guin molt menys atractius del
que es podria esperar d’un home
que ha estat director de l’IVAM i
ha comissariat exposicions im-
portants. Vet aquí un exemple
d’inintel·ligibilitat típicament
yvarsiana: “No és casual que els
surrealistes veiessin en Odilon
Redon un àngel protector que, a
la inversa de l’infaust demiürg de
Buñuel, amaga el seu gest es-
quiu”. Pot semblar brillant i dens;
en realitat, és pretensiós i espès.

El llibre inclou quasi totes les
crítiques publicades durant els
anys 2011 i 2012 a La Vanguardia,
i comprèn els últims vuit segles
d’història de l’art: de Giotto a
Hockney, tal com diu el subtítol,
passant per Leonardo, Rem-
brandt, Cézanne, Picasso, Po-
llock i etc. Gràcies a la seva llar-
ga experiència –moltes lectures,
moltes exposicions visitades–,
Yvars pot barrejar informacions
biogràfiques sobre els artistes,
anàlisi tècnica, opinió personal,
cites i anècdotes curioses, i tam-
bé pot treure’s de la màniga co-
mentaris lúcids i exactes, com
quan diu que Chaïm Soutine és
“un expressionista d’entonaci-
ons fauves”, o quan parla de “la si-
lenciosa ambigüitat de Rothko”.
Són excepcions. Els continguts
dels textos, en general, estan
massa poc jerarquitzats. Vull dir
que els manca un nucli de sentit
i que tenen una estructura poc
perfilada, gairebé com si les fra-
ses s’acumulessin a raig, per inèr-
cia. Tot plegat acaba configurant
un magma més aviat inhòspit i fa-
tigós per al lector. ✒

Potser l’enorme
multiplicitat de la
vida contempo-
rània exclou mas-
sa sovint el pen-
sament seriós i
anul·la la volun-

tat d’abstenir-se del que és fàcil.
Avui el pensament literari profund
és rar. Per això, quan un té a les
mans un volum d’assaig com La in-
venció de l’espai, d’Enric Bou, queda
gratament sorprès i posa el pensa-
ment en dansa. No hi ha dubte que
és un llibre inusual, en aquest sen-
tit, complex i sorprenent. I també
bidireccional, perquè és un intent
circumspecte i assenyat de posar els
ulls damunt les coses per fixar amb
més cura la casa pròpia, el recorre-
gut quotidià, la ciutat on un habita
tan inconscientment. Però amb in-
tenció comparable també hi ha el
desig de copsar en profunditat el vi-
atge a d’altres ciutats, aquelles que

Escenaris de
la vida urbana

ens proporcionen el contacte forçós
amb l’alteritat. Diria, a més, que hi
ha una voluntat meditada de fer dels
espais citats llocs més íntims, des-
afiant els estereotips i prejudicis,
per comprendre’ls en la seva aclapa-
radora multiplicitat de sentits que
dispersen, ja sigui a través de la prò-
pia experiència pedestre, la de pas-
sar pels llocs, o bé per la via lectora
del viatge literari.

Si resseguim l’índex veiem el que
es proposa Enric Bou, un rodar in-
tel·lectual vast que passa, en un pri-
mer terme, per llegir la ciutat com
una mena d’escenografia diversa a
escrutar. També examina els usos
estratègics dels rius, l’especificació
de mapes al servei d’interessos po-
lítics, o pensar un concepte més
obert, físic-simbòlic, de frontera i
ciutat.

Tampoc exclou una visió crítica
de Barcelona, tot passant pels es-
pais, més enllà de tots els altres, com

són els bordells, cementiris i el Ras-
tro. Personalment, però, la part que
em desperta més interès sorgeix de
les seves exploracions narratives, el
passeig culte, la descoberta de ciu-
tats a través d’obres literàries que
van des d’una lectura comparativa
del Bearn de Llorenç Villalonga,
il·luminant París, fins a l’exili inte-
rior que suposa La plaça del Dia-
mant per a Mercè Rodoreda o la tri-
logia paròdica d’Eduardo Mendoza
reescrivint la Ciutat Comtal. I no
oblidem la relació entre viatge i exi-
li, que resulta ser una lectura apas-
sionada, un dels capítols més encer-
tats i emotius, però potser massa
breu.

Un viatge literari pel segle XX
La invenció de l’espai és un assaig de
reflexió i reivindicatiu de la ficció
com a atorgadora de sentits que
barreja diversos nivells i gradaci-
ons, noms i conceptes, com ara els
de no-llocs, l’infraordinari (Perec),
heterotopies (Foucault), i també
moltes personalitats a revindicar,
com són Claudio Guillén, l’antro-
pòleg Marc Augé, Benjamin, Bar-
thes, Bourdieu, Carner, Cortázar,
Deleuze, Espinàs, Fussell, Gaziel,
Goytisolo, Least Heat-Moon, Pere
Quart, Morán, Ors, Pla, Reed, Sa-
garra, Said, Salinas, Zambrano... I
malgrat aquest bagatge cultural tan
desbordant i ric alguns dels capítols
semblen quedar-se en un pla una
mica perifèric. ¿Potser perquè el
llibre vol apropar-se extraordinàri-
ament a un lector mitjà? Això expli-
caria l’ús d’una escriptura tan neu-
tra i uniforme, tan poc literària,
tanmateix, per parlar de literatura.

Escriure i viatjar, literatura, es-
pai i temps, conceptes construïts,
idees. Un viatge literari a través del
segle XX, des de la modernitat, re-
flexionant sobre la ciutat com a ens
particular, com a escenari de la vida
urbana i com a generadora de plura-
litat de sentits. Les sensacions que
experimentem, la fascinació que ge-
nera l’exploració de la vida quotidi-
ana i el coneixement literari de les
ciutats. L’acció de passar, en defini-
tiva, pel món entretant aprofundim
en nosaltres mateixos. Deia Fer-
nando Pessoa que els viatges són els
viatgers. Que “el que veiem no és el
que veiem, sinó el que som”.✒

Zygmunt Bau-
man s’ha fet espe-
cialment conegut
entre nosaltres
per les teories so-
bre la modernitat
líquida. Més enllà

d’aquesta encertada (i explotada,
per alguns) metàfora, l’obra del so-
ciòleg polonès ens revela un pensa-
dor preocupat per les disfuncions
de la nostra societat. Vidas desper-
diciadas (del 2004) s’adscriu a
aquesta línia, interessant-se per
aquells que, considerats superflus,
són tractats com a residus humans.

Durant molts segles les societats
occidentals van abocar a les colòni-
es els seus excedents poblacionals –i
dels residus en general–, tot massa-
crant sovint les poblacions indíge-
nes. Completada la integració, ja no

Lampedusa com a símptoma
hi ha espais buits per traslladar-hi
els sobrants i, per tant, cal buscar no-
ves respostes. En bona part del Pri-
mer Món, aquestes respostes van
venir de la mà d’un estat social que
es preocupava de la seva ciutadania,
mentre fortificava les fronteres i ex-
ternalitzava les responsabilitats.

Però la solució va ser només par-
cial, i avui l’estat del benestar està
en retirada. La globalització com a
fenomen i la por com a instrument
ens aboquen a un escenari on els es-
tats defensen els interessos corpo-
ratius a l’estranger, mentre exercei-
xen la repressió i la militarització a
l’interior. Mentre la globalització
difumina la frontera entre el que és
legal i el que és il·legal, la por ha
transformat el gueto en una cosa de-
finitiva i permanent. Ja no només
els refugiats i els emigrants són “els

residus de la globalització”, sinó que
en trobem entre nosaltres i cada cop
de forma més estesa, amenaçant les
classes mitjanes. Perquè, a aquest
escenari s’hi afegeix un consumis-
me desenfrenat, on tot esdevé con-
juntural i precari: des dels grans
conceptes com la bellesa i la cultu-
ra fins a l’esfera personal (feina, pa-
rella, relacions socials).

Segons Bauman, sempre ha exis-
tit el marginat, el desplaçat. Però ara
la diferència és l’amplitud del feno-
men i la despreocupació amb què
s’assumeix. Ja no s’externalitza, ni
s’apaivaga, simplement es conté. As-
sumit com a inevitable, només quan
succeeixen fets com els viscuts a la
petita illa de Lampedusa a principis
d’octubre, aquestes vides desaprofi-
tades mereixen ocupar les portades
dels mitjans. ✒
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