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Eva Vàzquez (Salt, 
1968) és una histo-
riadora de l’art que 
va arribar al perio-
disme «per la porta 
del darrera». Sense 
pretendre-ho, ha es-
devingut un referent 
ineludible per a la 
cultura gironina: el 
rigor conceptual dels 
seus articles publi-
cats, majoritària-
ment, al Punt Avui, 
unit a un ús precís i 
poètic del llenguat-
ge, la converteixen 
en l’exponent més 
rar —i preciós— d’una 
espècie en perill 
d’extinció. També és 
la comissària de la 
mostra antològica 
de Fidel Aguilar que, 
fins el 10 de setem-
bre, es podrà veure 
a la Casa Pastors de 
Girona.
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A l’Eva Vàzquez no se 
l’entrevista; amb ella s’hi 
conversa. La seva aversió 
al protagonisme —aque-
lla centralitat addictiva 
que sol afectar els agents 
culturals—  només és 
comparable a la passió 
amb la qual realitza la 
seva feina. No té cap im-
portància que, amb tan 
sols dinou anys, arribés 
al periodisme per atzar i 
després que no la vol-
guessin en una pizzeria...
Encaixava en el perfil —
explica— però van dir-me, 
amb molt bon criteri, que 
allò no feia per a mi. La cosa 
és que vaig passar de la pizza 
al departament de correcció 
del Diari de Girona. D’ales-
hores ençà, tot ha vingut 
més o menys rodat: aconse-
guir feina tan jove té els seus 
avantatges, però també els 
seus inconvenients, com ara 
el d’allunyar-te de projectes 
anteriors. Confesso que 

m’hauria agradat quedar-me 
a la Universitat per dedi-
car-me a la investigació... 
Ben mirat, potser la culpable 
no va ser la feina sinó la 
meva aversió als despatxos 
unida a una certa tendència 
a la invisibilitat.

Periodista accidental...
En el fons, mai no he sigut 
periodista. Vull dir que no 
m’identifico amb una versió 
de l’ofici que viu obsessi-
onada amb l’exclusiva. És 
com si tot plegat es reduís a 
destapar un escàndol o a fer 
caure un polític: perseguir 
el titular implica desatendre 
el treball minuciós gestat al 
marge dels terminis i dels 
imperatius temporals.

La competència és fe-
rotge, i això sense tenir 
en compte els mitjans 
digitals.
No deixem de parlar de la 
crisi de la premsa escrita i 

impresa en paper, anàloga, 
per cert, a la de la resta de 
formats tradicionals, com 
ara el llibre... Crec que hem 
confós l’auge dels suports 
digitals amb l’obsolescència 
d’uns formats que transcen-
deixen les modes. L’exem-
ple perfecte ens el regala el 
llibre digital: desmentint els 
àugurs més apocalíptics, els 
lectors exigents s’han man-
tingut fidels al paper per mo-
tius que van més enllà de la 
lectura mateixa... La paraula 
impresa genera un paisatge 
on ve de gust endinsar-se 
i perdre’s. L’error que s’ha 
comès, en qualsevol cas, 
ha estat sucumbir als cants 
de sirena: la principal 
característica d’Internet és 
convertir-se en altaveu de 
la notícia immediata, tant 
si és veritable com falsa... 
Voler competir amb això 
és un error i una pèrdua de 
temps que no porta enlloc. 
Els objectius de la premsa 

El veritable buit 
historiogràfic 
s’esdevé en 
absència de 
figures com 
les de Jaume 
Fàbrega
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«tradicional» haurien de 
passar per afirmar la seva 
especificitat, és a dir, tot 
allò que la diferencia de la 
comunicació immediata i 
sovint precipitada: apostar 
per la literatura periodística 
de qualitat, per l’anàlisi, per 
l’articulisme seriós, implica 
mantenir viu un registre 
imprescindible que es troba 
en regressió. 

El periodisme cultural 
i, en la seva versió més 
especialitzada, la críti-
ca d’art, encaixarien en 
aquesta diagnosi? 
Per descomptat. Girona 
és un cas paradigmàtic: la 
progressiva desaparició 
de la crítica als mitjans de 
comunicació sempre ha anat 
a remolc de la crisi de les 
galeries d’art i dels espais 
expositius de la ciutat. 
La proporcionalitat és de 
manual. Venim d’una època 
daurada: a finals dels vuitan-

ta i a principis dels noranta, 
l’oferta galerística era enor-
me i, vist amb perspectiva, 
possiblement excessiva. En 
qualsevol cas, la conse-
qüència immediata d’allò va 
ser l’auge d’un periodisme 
cultural ambiciós i amb una 
visió que transcendia l’àmbit 
local... 

A mi, d’entrada, d’aquella 
època només em ve al cap 
en Jaume Fàbrega...
De fet sí. No era l’únic, però 
va assumir la responsabilitat 
teòrica d’acompanyar a tota 
una generació. Llegint-lo, 
perceps el gir conservador 
que ens caracteritza... La 
coherència radical dels seus 
posicionaments, avui ens 
incomodaria. La cultura 
gironina té un deute històric 
i moral amb Fàbrega: va po-
sar contra les cordes l’adot-
zenament estètic de molts 
autors i, al mateix temps, 
va certificar el compromís 

polític d’un ampli sector 
creatiu. Els que ens dedi-
quem a la cultura assumim 
amb desgana ésser profetes 
al desert... Fàbrega, amb 
arguments molt sòlids, va 
qüestionar-ho tot des d’un 
rigor gairebé suïcida. Ell va 
ser el primer en parlar de 
Kitsch i d’Art Brut a Girona, 
o en reivindicar el substrat 
perenne que encarna la 
cultura popular... I encara 
més: va reflotar disciplines 
oblidades o menystingudes 
com la ceràmica o el tapís.

Mals temps per a la crí-
tica...
El veritable buit historiogrà-
fic s’esdevé en absència de 
figures com les de Fàbrega: 
la crònica d’art, en determi-
nats casos, s’ha deixat en 
mans de personatges volun-
tariosos però que no solen 
anar gaire més enllà del relat 
previsible i descriptiu. 
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Crítica progressista, per 
cert, que no renegava de 
l’esfera artesanal...
Aquesta vindria a ser una 
mica la clau de volta. Vivim 
instal·lats en una moder-
nitat opaca, atrapats entre 
l’amateurisme ingenu però 
pretensiós i l’academicisme 
de manual. L’aversió a l’obra 
ben feta i a la bellesa em 
sembla patològica: més d’un 
hauria d’anar al psiquiatra. 
Defensar, des d’una posició 
privilegiada, la malaptesa 
i els formats ruïnosos i en-
criptats, augmenta la distàn-
cia (ja de per si preocupant) 
entre determinades pràcti-
ques artístiques i un públic 
que, a la incomprensió, ha 
d’afegir la sensació d’haver 
estat maltractat. L’art cada 
dia és més asèptic i unifor-
mitzat: l’oferta expositiva 
del conglomerat de museus 

i centres és homogènia i 
intercanviable. S’ha assumit 
com a vàlid una mena de 
manierisme del compromís, 
buit i seriat, que en fa prou 
adoptant formats conside-
rats com a contemporanis 
per a sentir-se legitimat...

Fidel Aguilar es posaria 
les mans al cap?
Possiblement. De fet, el 
millor comentari que m’han 
fet de l’exposició de la Casa 
Pastors li dec a un altre artis-
ta escultor, en Pep Admetlla: 
després de veure-la, m’expli-
ca que li va faltar temps per 
anar cap a l’estudi a modelar 
un pa de fang... L’amor per 
la matèria i la forma mai 
no va ser un problema per 
Aguilar, com tampoc ho era 
la seva sensibilitat atenta a 
la modernitat més estricta.

Ja no hi ha artistes capa-
ços de bastir ponts?
Per descomptat que sí. A 
Girona hem pogut gaudir 
durant molts anys de la 
mirada incisiva d’un Paco 
Torres Monsó que, a banda 
d’escultor, reivindicava el 
seu passat com a ceramis-
ta. Monsó sempre va tenir 
present la dimensió més tra-
dicional del seu ofici, sovint 
per subvertir-la mitjançant 
un ús molt fi i personal 
de la ironia. Un altre cas 
ben paradigmàtic és el del 
bisbalenc Pere Noguera: 
ser pioner en la utilització 
de determinats formats que 
després han fet fortuna en 
l’art contemporani no li ha 
impedit retornar, una vega-
da i una altra, al seu paisatge 
més immediat, a la terra en 
un sentit literal i metafòric 
o, en darrera instància, als 
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Vivim ins-
tal·lats en una 
modernitat 
opaca, atra-
pats entre 
l’amateuris-
me ingenu 
però preten-
siós i l’acade-
micisme de 
manual

llims d’una memòria en què 
la poesia aconsegueix sorgir 
del fang. O, per esmentar 
alguna dona, és extraordi-
nària la coherència d’Isabel 
Banal: l’univers pessebrista 
o la pintura pleinairista són 
molt presents en les seves 
instal·lacions o accions 
artístiques. Banal no s’entén 
sense els seus referents més 
locals i, malgrat tot, els seus 
treballs són perfectament 
exportables...

Cal combatre el «cos-
mopaletisme global» a 
través d’una «internacio-
nal ultralocalista»!
No ho havia sentit mai, això 
del «cosmopaletisme», però 
ho subscric...
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Un dels pitjors 
rostres de la 
globalització 
és el que dissol 
singularitats 
i anul·la 
diferències

Ja m’agradaria, però 
la idea no és meva: la 
llançava Òscar Jané al 
pròleg del magnífic recull 
d’articles compilats —
juntament amb Xavier 
Serra— sota el títol de Ul-
tralocalisme. D’allò local 
a l’universal. Es tractaria, 
segons Jané, d’impug-
nar aquesta forma tan 

habitual de modernitat 
cosmopolita que, refugi-
ant-se sota el paraigües 
de l’universalisme més 
cool, obvia el passat 
d’opressió i de colonitza-
ció que la sustenta...
Completament d’acord! 
Un dels pitjors rostres de 
la globalització és el que 
dissol singularitats i anul·la 

diferències. L’obra de molts 
artistes joves és incapaç 
d’oferir pistes sobre la 
procedència del seu autor 
i, per contra, s’ajusta sense 
fissures a una «estètica 
mundial» que, com dèiem, 
permet que totes les exposi-
cions semblin la mateixa... 
Per sort, hi ha exemples 
magnífics de just el contrari: 
Ai Weiwei, tot i ser un autor 
de prestigi i abast planetaris, 
adopta plantejaments artís-
tics que poden fer referència 
al passat imperial xinès 
(com ara les cèlebres gerres 
de la dinastia Huani cober-
tes amb pintura industrial), 
a la revolució cultural co-
munista o, per descomptat, 
a les contradiccions actuals 
d’una societat que sembla 
voler exorcitzar els fantas-
mes del passat a través del 
consumisme i de l’obsessió 
per la productivitat...
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Ai Weiwei ens parla de 
la Xina i, paradoxes de 
la vida, els artistes joves 
d’aquí ens parlen d’Ai 
Weiwei...
No cal ser catastrofista. Tots 
dos coneixem de primera 
mà artistes més joves que 
els abans esmentats molt 
atents al seu entorn i, des de 
perspectives ben diverses, a 
la seva memòria personal. 
D’entrada, se m’acuden 
dos exemples perfectes per 
il·lustrar el què diem: Jordi 
Mitjà dedicava directament 
a l’ofici i al seu pare, que és 
ferrer, la darrera exposició 
presentada a la Fundació 
Suñol de Barcelona; Manel 
Bayo, fa tres o quatre anys, 
va fer una exposició a Salt 
que venia a ser un exercici 
d’arqueologia domèstica 
centrat en l’explosió de gas 
que va destruir el domicili 
familiar...

La matèria primera sem-
pre és més a prop del què 
pensem.
La matèria primera és la 
vida. Ho vaig aprendre al 
primer llibre d’assaig que 
vaig llegir: El Petit Príncep. 
L’alçada de mires de Saint-
Exupéry només s’aconse-
gueix després de moltes 
hores de vol...

El secret deu ser llegir 
l’assaig com si fos novel-
la i, la novel·la, com si es 
tractés d’un assaig.
No puc estar-ne més con-
vençuda. La bona literatura, 
sense receptes miraculoses 
ni adoctrinament, sempre 
conté una lliçó de vida que 
ens fa una mica més com-
prensible el món; un assaig 
que renunciï a la forma (o 

directament mal escrit), 
esdevé pensament estèril 
i, en el pitjor dels casos, un 
pur joc autoreferencial que, 
a banda del seu autor, no pot 
interessar a ningú més. 

Amb polítics més lectors 
millorarien les coses en el 
sector de la cultura?
Tothom té dret a gestionar 
el seu temps lliure com 
vulgui. En qualsevol cas, un 
dels principals problemes 
de la gestió cultural segueix 
essent la seva politització 
sumada, no cal dir-ho, a la 
manca de recursos econò-
mics. Cal denunciar sense 
embuts una forma de dema-
gògia fàcil, practicada tan 
per les dretes com per les 
esquerres, que contraposa la 
despesa en cultura a la que 
pot fer-se en benestar social. 
Recordo, per citar un episo-
di vergonyós que pot caure 
en l’oblit, a cert polític expli-
cant, en roda de premsa, les 
places de menjador escolar 
que podrien pagar-se amb 
els diners destinats a un 
espai artístic que estava a 
punt de tancar... I amb el seu 
sou, quants àpats podrien 
regalar-se? Sabem a què 
van destinar-se els calers 
«estalviats»? 

Episodis com aquest 
demostren que el perio-
disme cultural no sempre 
està a l’alçada...
A banda de la politització, el 
nostre sector pateix el desdi-
buixament que esmentàvem 
a l’inici de la conversa: em 
fa por semblar pedant pel 
què diré, però crec que el 
periodisme ha de recuperar 
la seva dimensió literària ja 
que, en darrera instància, 

escriure és una forma de 
pensar. No m’avergonyeix 
confessar que, per a «enten-
dre» allò què he vist, neces-
sito traduir-ho en paraules. 
La reflexivitat de l’escrip-
tura et permet créixer i, en 
aquest sentit, el periodisme 
és la millor escola: imitant a 
Picasso, podríem dir «que el 
pensament m’agafi escri-
vint»!

No podem acabar sense 
esmentar la teva feina 
com a comissària.
Odio aquesta paraula! En 
català podem traduir sense 
massa problemes el terme 
anglès de «curator» pel de 
«curador» o «curadora»... 
Considero, a més, que 
expressa molt bé el sentit 
d’una tasca que només pot 
fer-se des del respecte o, per 
entendre’ns, des d’una ètica 
de la cura... La figura del co-
missari estrella em sembla 
inquietant, més encara quan 
la seva presència substitueix 
a la dels artistes i les obres.

Tenir cura sense fer-se 
notar.
La idea és que la gent que va 
a veure l’exposició de Fidel 
Aguilar no vol ni necessita 
saber res sobre l’Eva Vàz-
quez. El meu objectiu passa 
per ser una bona mediadora. 


