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"Aposto per I’autenticitat"

EIs grans
fl0ms ens
han 0fegat

DE PERFIL
T4 sentit la critica d’art avui?
Una interpretaci6 analitica sempre 4s im-
portant i necess~ria quan la mirada 6s
oberta i ddna eines als altres per pensar
m4s enll~ del nostre reducte de creences.
E1 que no t4 sentit 4s tancar-se en una vi-
si6 i sentenciar des de la sup6rbia, des de
la trinxera de la seva pr6pia veritat. Ta
bucchi, en un diSleg imaginari arab Pes-
soa, recull el seu rebuig cap ales persones
plenes de certeses.
S’ha convertit el critic en artista i I’artista en
critic?
Si ens ho preguntem 4s perqu~ s’han di-
it/it les fronteres, per6 hem de pensar on
comen~a una cosa i acaba l’altra? Tant el
critic com l’artista parteixen de la vida
corn a transversalitat. Cadascfl utflitza els
seus recursos per reflexionar, interpretar
i construir. Mentre que el critic ho fa a
partir de les obres i els seus autors, l’artis
ta ens reflecteix la vida lent la seva inter-
pretaci6 critica del m6n.
Quin ~s el seu museu preferit?
I~ss6ncia de qualsevol histbria 6s el can
vi, diu Husdvedt, i m’agraden llocs vius
que generin diferents maneres de veure
les coses. Em fa sentir b6 el cotuext natu-
ral i l’entorn creat al museu danhs de
Louisiana.
En quin no entra mai?
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Glbria Bosch (19~5) 
historiadora d~art. Va entrar de la
m~ de Maria Lluisa Borr~s a la
revista "Canig6", Despr6s
continuaria la seva tasca
divulgativa en publicacions
especialitzadss corn "Batik’, o
diaris generalistes corn "La
Vanguardio’, "El Punt’ i r’Avui’. A
Madrid passe trss anys
professionals treballant per al
Museo Espafiol de Arte
Contempor~neo (MEAC),
preoedent del Rei.a Sofia. Toca
diferents tecles de! m~n de I’art
qua li omen los portes al m(~n de
Iss expositions. I~any 1980 a
Girona forma part fundaoional
d’Espais; el 94 entre a Ueballar a
la galeria Salvador Riera de
Barcelona, i, m~s tard, dirigeix el
Musau d’Art de Girona, On faria
de comiss~ria d’exposicions corn
’Cegueses," arab la col.laboraei~
de Susan,a Portell. Actualment
~s la directora de la Fundaci6
Vile Cases.

La curiositat i l’interhs fan que no em po-
si limits. Hi ha moments i opcions dire-
rents m6s enll~ de les preferhncies.
T~pies t~ successor?
No crec en les llnies success6ries de l’art
ni en tots els grans artistes que dominen
un moment i una situaci6. Potser perqu~
els lideratges, en tots els aspectes de la vi
da, no s6n funcions flniques i han de te-

nir la capacitat de conviure.
Sempre hi ha aquest fals pas de
dir quins s6n els artistes indis
cutibles de la hist6ria de Part,
per6 quan tens acc~s a diferents
percepcions de la vida i de l’art
t’adones de la quantitat de re
gistres que entren entm proc4s
creatiu.
L’art catal~ ha viscut massa dels
grans noms?
SL I ha deixat ofegats d’altres
autors molt v/fiids en cada mo-
ment. Per qu+ un Coma Esta-
della no ha pogut tenir fins ara
una exposici6 individual a Bar
celona? Si marxem de Catalu-
nya i fern un salt hist6ric, tam-
b6 podem preguntar per qua,
des de 1654, ha aconseguit so
breviure la tela d’aquell ocell de
Card Fabritius i la seva signa-
tura s’ha descobert tapada en
peces que passaven per Rem
brandt? A1 marge de l’evident
qtiesti6 d’interessos, hi ha
d’haver la percepci6 i el conei-
xement que ens permet no tan
sols el rescat d’una obra i d’un

autor oblidat sin6 la import/mcia que t4
el pas del temps pel que fa al canvi d’in-
terpretacions.
Per quins artistes aposta?
I2aposta ~s sempre per l’autenticitat. Qui
~s capaq de manipular i mentir per acon-
seguir un lloc dins del m6n de l’art o de
la societat, pot fe~ho amb lbbra. L’apos
ta corn a joc est~ b~, per6 no per perme-
tre un sistema especulatiu i econ6mic.
Quin seth el futur de l’artista i del critic?
Hauran de reinventar la viabilitat del seu
treball davant un m6n que basa els plans
estrat~gics culturals en el nombre de visi-
tants i en la visibilitat immediata.
Realrnent li interessa I’art al pz~blic catal~?
I si ho plantegem al rev6s? Fern prou per
provocar l’inter~s del pfiblic catal/~?
gem un poble artisticament madur?
No. M6s enllfl de l~sfor~ educatiu per
provocar la conviv6ncia natural amb el
proc4s creatiu, un dels grans problemes
que sempre hem arrossegat 6s la necessi-
tat d’avals externs i la depend6ncia a les
marques que unifiquen el gust.
EIs politics es creuen rart catal~?
Fins ara no ho han demostrat gaire, tret
dels grans noms que s6n el que han pro-
mocionat. Hi molts noms per recuperar i
tambfi cal pensar en la quantitat d’artis
tes que marxen fora. ¯
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