
AVUI DIJOUS 3 de novembre es presenta a
l’hotel 1898 de Barcelona - antiga seu de la
Compaflia de Tabacos de Filipinas, per als
qui no tinguin una mica de mem6ria - el lli-
bre V~rutas de co/or. Notas de arte (Debolsi-
llo, 2016) de l’historiador de l’art valencifi J.
E Yvars. Si m’atreveixo a parlar-ne 6s per
qu~ llibres corn aquest, al nostre pais, s6n del

trav6s de la cultura sensible se alcanza esa
vida plena en la que los bumanistas aventu-
raban la posibilidad de la experiencia est6ti-
ca)), corn diu ell mateix a l’<(Epilogo a modo
de pr61ogo>> de Buenas maneras. Arte y artis-
tas del s. XX (Debolsillo, 2011).

Els qui hem tingut el goig -i el privilegi, no
cal dir-ho- de freqfientar-lo amb assiduitat,
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tot excepcionals, i m6s encara quan resulta
que s6n la darrera baula d’una cadena amb
m6s de deu titols on s’hi combinen assajos i
articles. Excepcionals per la barreja de savie-
sa i perspicficia analitica que traspuen totes
les seves pfigines. Coneixement, passi6 i ca-
pacitat divulgativa, (dnspiradas por el con-
vencimiento de que s61o mediante el arte y a

ho notem de seguida: quan el llegim l’estem
sentint, i aquest 6s un do a l’abast de molt
pocs. Escriure comes parla, perb tamb6 par-
lar corn s’escriu. Aquesta docta i vivaq orali-
tat sacseja i revoluciona tot el que el nostre
personatge escriu (encara a m~) o dicta.
Amb un estil ara directe, ad6s digressiu,
per6 sempre d’alt voltatge intel.lectual i

adreqat a un hipot~tic interlocutor que po-
dria tenir davant seu, tots els seus textos,
prblegs i articles copsen d’entrada l’atenci6
de qualsevol lector mitjanament cultivat.

No 6s que s~piga de qu~ parla, sin6 que
sempre t6 coses molt concretes i precises
per dir-nos, i dir-nos-les d’una determinada
manera: planteja preguntes, desvetlla pro-
cessos i revela sentits. Aixb ho veiem en els
seus articles de La Vanguardia: tota una
p~gina sencera a l’entorn d’una exposici6,
un artista o un llibre. Per b6 que ell no
s’estfi de repetir, amb mal dissimulada co-
queteria, que s6n <<una suerte de escritura
acumulativa y transversal que funde, a me-
nudo indiscriminadamente, informaci6n e
imaginaci6m~, cadascun d’aquests articles
6s tota una lliq6: de <<buenas maneras~, si,
per6 encara m6s sobre com fer de la con-
templaci6 i la interpretaci6 de l’art una de
les experi~ncies m6s radicalment enriqui-
dotes. Em deia en una trobada recent:
den agradar m6s o menys els meus textos,
per6 tots s6n textos viscuts)).

Qui 6s, per6, aquest personatge de pms~n-

cia tan intermitent entre nosaltres? Algfi que
es passeja per la tradici6 hermen~utica occi-
dental com per casa seva. Viu a cavall de
Londres i Barcelona, amb esportidiques es-
tades a Valencia, i amb tot no sembla set
d’enlloc ni encara menys del seu temps. M6s
aviat me l’afiguro com un supervivent
d’aquella burgesia culta de l’imperi austro-
hongar~s: una figura que no desentonaria en
cap tertfilia il-lustrada. De fet, m’ho ha dit
m6s d’un cop: ~$6c un outsider altiu, per6
outsider al capdavalb~. Des d’aquesta condi-
ci6 marginal, no en tingueu cap dubte, 6s
una de les persones que m6s ens hart ensen-
yat a mirar. Prou que insisteix: <<Es neix amb
la capacitat de veure, per6 a mirar s’apr~m~.
Ara penso en les recents exposicions de Jau-
me Meread6 i R~fols-Casamada a la Funda-
ci6 Vila Casas, i 6s evident que hi ha pocs
comissaris tan eficaqos com ell a l’hora de
reivindicar certs artistes incomprensible-
merit oblidats. Encara que no li agradin cer-
tes efusions, avui no em s6 estar de dir-li:
que per molts anys puguem gaudir del teu
mestratge, mister Yvars!
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