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EL MUSEU INTERPEL·LAT
Manuel J. Borja-Villel

En una societat com la nostra, en què la diferència entre producció i reproducció
és cada vegada més escassa i en què l’actor típic del capital postfordista és qui
desenvolupa una tasca mental o simbòlica, l’art i el museu, com a escenari
privilegiat on l’art es presenta, han adquirit una centralitat fins ara desconeguda.
No ens sorprèn gens que la literatura sobre el museu sigui abundant i que, 
sense solució de continuïtat, es facin congressos i trobades per debatre’n els 
límits i les funcions. 

El treball contemporani ja no s’organitza entorn de la classe obrera del
fordisme, sinó que es presenta sobreabundant, com una multitud d’actes cognitius,
comunicatius i perceptius, irrepresentables i irreductibles a les unitats tradicionals
de mesura. A la nostra època ja no podem aplicar regles pertanyents a un àmbit 
en què treball i intel·lecte eren distingibles. Ara no ho són. Això produeix també
una cesura entre producció i valors ètics, que ocasiona molts casos d’oportunisme,
la qual cosa ha estat una de les característiques de l’hegemonia neoliberal de les
últimes dècades i ha comportat la progressiva transformació de l’esfera pública 
en l’esfera de la publicitat. La institució art es troba totalment immersa en aquesta
organització general en què coneixement i informació són factors de riquesa. 
El museu, l’antic temple de les muses, idealitzat i idealitzant, s’ha convertit en 
un espai de consum i consens. 

Sorgida als anys seixanta com una manera de situar l’art en l’entramat
discursiu a través del qual les formacions socials dominants executen el seu poder,
la crítica institucional no sempre ha entès les noves circumstàncies en què la
societat del general intellect i del treball cognitiu ha subsumit el fet artístic. 
Per aquest motiu una gran part dels estudis i les anàlisis sobre el museu han
adquirit un caràcter melancòlic i fins i tot nostàlgic. No han sabut reconèixer 
que el museu s’articula a partir d’un discurs que implica, per descomptat, unes
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narracions (les històries que expliquem o mostrem per mitjà d’una sèrie d’obres,
esdeveniments o documents); però també uns públics que fan seves aquestes
narracions, interpel·lant-les d’acord amb uns dispositius d’exposició, col·locats
entre les primeres i els segons. Si l’haguéssim de descriure gràficament, 
el museu estaria representat per un triangle equilàter, on el primer vèrtex indicaria 
les narracions, el segon les estructures d’intermediació i el tercer els públics. 
Els estudis i les teories sobre les estructures narratives i els dispositius són
abundants. En canvi, encara no s’ha presentat cap teoria convincent dels públics 
i l’educació. Possiblement això explica el pessimisme d’alguns assajos que 
han aparegut fa poc. S’hi analitzen propostes d’artistes, formats d’exposicions,
però no pas allò que constitueix una pragmàtica pròpia del museu. 

El museu és avui un lloc que genera noves maneres de sociabilitat. Si no
volem que sigui un lloc de control i d’exclusió; si, per contra, volem que sigui 
un espai democràtic, és imprescindible que les seves lleis siguin compartides 
per tots aquells que el freqüenten. D’aquí que es plantegi la necessitat imperiosa
de passar d’una arqueologia moderna del saber a una praxi postmoderna, és a dir,
comprendre en què consisteix el museu com a fenomen discursiu propi, quin 
n’és el lloc dins la societat actual i quins models de resistència ens pot
proporcionar. 

D’acord amb el plantejament que hem proposat ens trobem davant de dos
models. El primer correspondria al museu modern, que va sorgir durant els anys
vint i trenta, va tenir el seu moment d’auge després de la Segona Guerra Mundial 
i va entrar en crisi als anys setanta. El segon es refereix al tipus de museu que
emergeix als vuitanta, amb la globalització i l’espectacularització de la cultura.
Aquest últim model no deixa de ser una evolució del primer, de la mateixa 
manera que la condició postmoderna és alhora la conseqüència i la superació 
del fordisme. 

Comencem pel museu d’art modern, especialment encarnat pel MoMA de
Nova York durant el temps en què va representar les essències de la modernitat 
i va servir de patró per a moltíssims centres d’art. Quines eren les seves narracions?
En què consistien? Com es transmetien? A quin públic s’adreçaven? 

Com ha sabut veure una infinitat d’especialistes, les seves narracions tenien
un caràcter historicista, s’inserien en un desenvolupament cronològic continu que,
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en traçar el seu curs com un infinit retorn als orígens, tendia a ocultar tota
incompatibilitat. Ens trobem així mateix davant d’una història lineal i evolucionista,
que comença amb el postimpressionisme, continua amb el cubisme i el
surrealisme, i acaba amb l’eclosió de l’expressionisme abstracte i la pintura 
de final dels cinquanta. Es tracta, sens dubte d’una narració excloent. Tot el que 
es desviava de la consecució d’uns objectius formals determinats era considerat
primitiu, derivatiu o directament insignificant. La progressió de l’art s’havia de
dirigir cap a l’obtenció de la puresa de les espècies artístiques i tot allò que ho
obstaculitzés era una tara. Aquesta segregació s’aplicava no només a l’art d’altres
cultures o àrees geogràfiques, sinó també a altres disciplines. La transversalitat
condueix al que és teatral i literari, dos dels grans anatemes de la modernitat: 
tota obra d’art és autònoma i el sistema que conforma tendeix a universalitzar 
i, en últim terme, psicologitzar el coneixement. El museu modern vetllava 
perquè hi hagués la menor distància possible entre el pensament i la parla, 
és a dir, perquè el discórrer aparegués únicament com una aportació entre tots
dos, en què el primer constituïa una veritat revestida de signes i feta visible 
per les paraules. 

La forma en què aquestes narracions es transmetien al públic es fonamentava
en la transparència i la immediatesa. No podia ser d’una altra manera, ja que
l’espectador s’enfrontava a veritats immanents. Si fóssim capaços d’eliminar tot 
el que pot enterbolir la nostra visió, si presentéssim l’art amb total transparència,
sense cap interferència, el seu significat –la seva realitat– seria percebut
automàticament per l’espectador, que quedaria relegat a un paper passiu. El cub
blanc o, més ben dit, la idea del cub blanc, era l’arquitectura adequada per a
aquest tipus d’obra; i una pedagogia fonamentada en l’accés, el mètode educatiu.
Aquesta era la concepció d’André Malraux quan, el 1947, publicava el seu 
museu imaginari. Malraux descontextualitzava l’objecte artístic amb la finalitat 
de determinar-ne el significat a través de les juxtaposicions de detalls fotogràfics.
Totes les qüestions relacionades amb la història i el context cedien el pas a 
la visualitat i eren subsidiàries de l’estil. En aquest museu de la imaginació, la
fotografia no era una evidència del passat o del que havia estat, sinó que s’utilitzava
per abstreure els objectes de l’entorn i crear un contínuum uniforme i sense
fissures. «Aquests [els objectes] han perdut els colors, les textures i dimensions
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relatives… cada un, per resumir, ha perdut pràcticament el que li era específic
–amb l’excepció de l’estil comú, que és el que hi surt guanyant amb diferència.»1

L’art passa de trobar-se en un món real a residir en un d’ideal, on les imatges
existeixen lliures de la materialitat dels objectes i les accions.

La cultura occidental ha emfasitzat la vista sobre la resta dels sentits, i ha
anul·lat qualsevol aspecte fenomenològic. La posició a què s’adhereix Malraux és,
de fet, una metàfora. No ens trobem davant la visió, sinó davant d’una idea de 
la visió, ja que la visió idealista no és una autèntica visió. Aquesta seria factible
únicament si hagués desaparegut tota mediació representativa. Només si ens
enfrontéssim a l’autopresent, al que és idèntic, a allò que és sempre. Però sabem
que això és impossible, perquè no podem desfer-nos de la mediació del llenguatge.2

La nostra única llibertat és la recontextualització i la reconfiguració del que ja s’ha
dit. Encara més, les nostres expressions no sempre es corresponen amb el que
intenten dir. Aquesta és la raó per la qual la noció d’espectador ha estat tan poc
significant per al museu modern i la causa que la relació entre l’espectador, 
els seus espai i temps, i l’obra no hagi estat adequadament analitzada: simplement
no ha existit, pel fet que no hi ha hagut una separació entre el món i allò que es
creia veure. No hi havia traducció. Es tractava d’una mirada desindividualitzada,
que negava les aparences, se situava més enllà del temps i de l’espai i era total 
i completa, negant així mateix la particularitat i la diversitat. 

La crítica radical a aquest domini del que és òptic es va desencadenar 
de manera sistemàtica durant la segona meitat del segle XX; l’artista belga Marcel
Broodthaers hi va exercir un paper destacat, com ho proven les seves Peintures
littéraires i, sobretot, el seu museu fictici inaugurat el 1968. En una de les seves
manifestacions, que va tenir lloc el 1972 a la Städtische Kunsthalle de Düsseldorf,
Broodthaers va presentar 266 objectes que representaven àguiles, manllevats de
43 museus «reals» i de nombroses col·leccions privades. L’antiguitat d’aquests
objectes abastava des de l’Oligocè fins al present. Col·locats en vitrines o penjats 
a les parets, o en prestatges, cada peça anava acompanyada d’una cartel·la en 
què es llegia: «Això no és una obra d’art». Amb aquesta fórmula –que Broodthaers
va obtenir unint dos conceptes antagònics (l’un provenia de René Magritte: tota
obra d’art forma part d’un sistema de signes que és una construcció; l’altre derivava
de Marcel Duchamp: l’elecció d’un objecte com a obra d’art és arbitrària i el seu

1 André Malraux: Œuvres complètes.
París: Éditions Gallimard, 2004, p. 212.
2 Kaja Silverman: World Spectators.
Stanford, Calif.: Stanford University Press,
2000, p. 2.
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significat està determinat pel propi discurs en què s’inscriu)– s’oposava a tota
història cultural i mostrava, prenent l’àguila com a model, el seu caràcter contextual.
La col·lecció d’«àguiles» es resisteix a ser integrada en un nou sistema i en denuncia,
per tant, l’artificialitat. «El concepte de l’exposició», va escriure Broodthaers, «està
basat en la identificació de l’àguila com a idea amb l’art com a idea.» Però el
resultat de l’«àguila com a idea» és, en aquest cas, una diversitat d’objectes tan
vasta (de pintures a tires de còmics, de fòssils a màquines d’escriure, d’objectes
etnogràfics a logotips) que la seva juxtaposició, igual que la mítica biblioteca 
de Borges, només pot tenir lloc en el discurs.3 Com en el cas de l’escriptor argentí,
el que s’aconsegueix és que es qüestionin els fonaments sobre els quals s’assenta
aquesta juxtaposició, que se’ns mostra com a discursiva i dependent dels diversos
paradigmes històrics. A través dels seus ready-made, Duchamp ens va fer veure
que la funció del museu consistia a declarar que els objectes que allotjava eren art.
Les cartel·les de Broodthaers amplien aquesta proposició. I, quan afirmen: «Això
no és una obra d’art», la designació de qualsevol altre objecte com a art esdevé
una designació arbitrària, una mera representació. 

La idea del museu com un receptacle neutre on es pot distribuir una sèrie
d’obres que són percebudes pel públic sense interferències és una utopia. 
Una exposició consisteix en una intersecció de textos, pràctiques i llocs. I és
precisament en aquesta cruïlla, en aquesta xarxa intertextual, on s’inscriu 
l’obra d’art. Podríem dir d’una manera esquemàtica que tota exposició és, d’una
banda, una pràctica discursiva que inclou l’avaluació, la selecció i l’organització
d’una sèrie d’obres que s’exposen en galeries i museus. De l’altra, és un sistema
de significats compost per un grup d’afirmacions o expressions: el de les obres.
Aquests significats són simultàniament «atrapats» pels títols, categories 
i comentaris de l’exposició i alhora «alliberats» i disseminats pel mateix procés
d’articulació. I no oblidem que una exposició es desenvolupa en una disposició
espaciotemporal fonamentalment oberta, en què l’espectador pot seguir un
argument, o parar i tornar enrere quan ho cregui necessari. 

Una exposició no es pot llegir mai com un text únic. Hi ha tota una sèrie 
de textos implícits que s’hi han de fer patents, i així es converteix, en relació amb
l’obra d’art, en una mena de paratext. El museu o galeria, la seva història, la seva
col·lecció, el seu edifici, la forma en què els objectes s’hi exposen, les cartel·les 

3 Douglas Crimp: On the Museum’s Ruins.
Cambridge, Mass.: The MIT Press, 1993.
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i la manera d’orientar la circulació formen part del «missatge» que l’espectador
s’endú quan visita una mostra. Constitueixen així mateix el bagatge amb què
l’espectador entra en el museu. El rol del museu com a índex, és a dir, com 
a indicador que un objecte és una obra d’art, i el seu paper actiu en el discurs
d’una exposició no es poden negar. L’obra d’art no es concep com una cosa
tancada la veritat de la qual és completa i universal, sinó com una realitat 
oberta amb una xarxa de significats que es perfila precisament en el context 
de l’exposició. 

Sense cap mena de dubte, els museus tenen una dimensió històrica que els
fa respondre a les condicions socials del moment. S’integren en una estructura 
de poder que genera i emmascara unes relacions determinades entre els individus 
i els grups socials. Com diria Gilles Deleuze comentant Foucault, el poder no 
es té sinó que s’exerceix. Un poder no sols actua per ideologia, sinó que també 
en crea. El discurs no és només el que tradueix les pugnes i els sistemes de
dominació, sinó que és allò per què, i enmig del qual, es lluita. El discurs està
vinculat al desig i al poder, i els principis d’exclusió del discurs que serveixen 
per obtenir aquest poder són ben coneguts. D’una banda, hi ha els principis externs
al discurs mateix, com poden ser la separació entre bogeria i raó, o mentida 
i veritat. Aquests es recolzen en un entramat institucional: escoles, biblioteques,
laboratoris, etc. De l’altra, hi ha els principis interns: el comentari, que limita
l’atzar de la interpretació, i les normes, que conformen les disciplines i les
condicions d’utilització del text. 

Conseqüència de les idees il·lustrades, a partir de les quals es va constituir 
el museu actual, es va pensar que l’educació en si mateixa podria ser una causa 
de canvi i millora. Però és impossible que el mateix tipus de coneixement universal
que assegura una regla i un determinat poder serveixi per enderrocar-los. Quan 
es mostren els productes de moments històrics particulars en un contínuum únic,
el museu els fetitxitza augmentant, en paraules de Walter Benjamin, el pes dels
tresors acumulats per la humanitat, però sense donar-li els instruments per
obtenir-ne una explicació detallada. El museu contribueix d’aquesta manera a
imposar l’ordre establert, i a eliminar-ne qualsevol possibilitat d’alteritat. 

Alhora que s’intentava universalitzar una història homogeneïtzant, es va
creure que el museu havia d’estar format per espais neutres que no interferissin 
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en l’obra d’art: quatre parets, llum zenital, dues portes, l’una per als que entren 
i l’altra per als que surten. L’edifici i les obres que acull se separen així de la ciutat
de la qual formen part, se suprimeix el procés i, fins i tot pretenent l’objectivitat,
es respon a una estructura de poder determinada. Quan a mitjan anys vuitanta es
va procedir a la reforma del MoMA, es va pensar que les sales destinades a la
col·lecció permanent havien de tenir una escala íntima, no tant perquè fos més
neutra, sinó perquè promovia una idea de l’art modern que es corresponia amb 
el col·leccionisme privat. William Rubin, aleshores director del departament de
pintura i escultura, afirmava: «Conservar l’esperit de l’antic museu vol dir sobretot
conservar els espais íntims que depenen d’un sostre bastant baix, no gaire més alt
que el d’un apartament, i de volums restringits. Fins i tot en casos de quadres
grans –i hi ha quadres de Monet, Pollock i Rothko de dimensions considerables–,
ens podríem preguntar si convé que estiguin en sales petites. I la resposta seria
afirmativa (…) mentre que l’art del Renaixement o del Barroc és un art públic,
destinat a l’església o al palau (…), a partir de Manet i els impressionistes ens
trobem davant d’un art de caràcter privat. Els quadres estan destinats als estudis
dels artistes o, sobretot, als apartaments dels aficionats [i col·leccionistes].»4

Quan Broodthaers revelava la naturalesa discursiva del museu, altres artistes
com ara Hans Haacke també posaven en dubte la seva condició idealista. Ja el 
1963-1965, amb el seu Condensation Cube, Haacke incidia en la realitat material
de les parets de les sales que «emmarquen» l’obra d’art. A través de l’efecte de
condensació en un cub transparent es feia visible el que la sala tractava d’ocultar,
els seus murs i els seus límits. Però, simultàniament, aquesta obra introduïa un
aspecte que acabaria sent molt important en les seves produccions posteriors: 
un procés en temps real. El museu deixava de ser una torre d’ivori per instal·lar-se
en la realitat. En una peça feta sis anys més tard, Shapolsky et al. Manhattan 
Real Estate Holdings, a Real-Time Social System, as of May 1, 1971 (1971),
Haacke exposava en un museu un fragment d’«informació» (la llista de propietats
immobiliàries de Shapolsky) i feia més ambigua la separació entre el món artístic 
i l’«exterior». La llegenda diu que aquesta obra va ser censurada per Thomas Messer,
aleshores director del Guggenheim Museum, perquè Shapolsky era pretesament 
un dels patrons del museu. Però el que a Messer li resultava intolerable era que un
document tingués cabuda en un lloc reservat en exclusiva per a les idees. Haacke

4 Citat dins Thomas West: «Circé dans 
les Musées – Réflexions sur sept nouveaux
musées en Europe et aux États-Unis», 
Les Cahiers du Musée national d’art
moderne, 17-18 (1 de març de 1986).
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problematitzava l’autonomia i la neutralitat de la galeria. La separació de l’espai 
del carrer i l’ideal del museu quedava completament reformulada. 

És extens el llistat d’artistes amb una producció que no ha trobat una ubicació
adequada dins la institució moderna, la forma de percepció estètica de la qual 
es reduïa gairebé exclusivament al deambular del visitant per les sales. Ni la teràpia
de Lygia Clark ni el disseny contrautòpic de Krzysztof Wodiczko no hi van tenir
cabuda fins fa molt poc. Era obvi que calia un nou plantejament. La construcció
imparable de nous museus i centres d’art els últims anys, així com totes les
tendències que s’obrien cap a altres cultures, allò que en el seu moment es va
denominar multiculturalisme, també ho suggerien. 

La concepció excloent del museu d’art modern ha estat substituïda aquests
últims anys per una altra d’aparentment inclusiva, però en la qual continua faltant
una interpel·lació real amb l’altre. El subjecte universal reapareix, no rebutjant 
la diferència, sinó anul·lant-la. Si abans es feia difícil veure junts, posem per cas,
Cézanne i Atget, ara, per contra, podria ser habitual trobar l’artista francès al
costat de Rineke Dijkstra, o Matisse al costat de Marlene Dumas, malgrat que 
els uns i els altres no tenen res en comú. Qualsevol confrontació queda
cancel·lada per endavant per la totalitat de l’enfocament, i la pràctica pedagògica
no només no és qüestionada, sinó que és ocultada per la diversitat purament
formal dels continguts. Mai la pseudomorfosi de Panofsky havia estat tan general
com ara. 

Organitzar exposicions o col·leccions sense tenir en compte quin és el paper
de la institució en la societat en què aquesta s’inscriu pot implicar fàcilment
resultats oposats als que es desitgen: de transformar el nostre entorn a reforçar
l’statu quo. La Col·lecció Margulies de Miami en seria un exemple evident. 
La naturalesa de les seves obres té un aire radical: fotografies de tema social 
o polític, recuperació de la cultura del rebuig per part de Thomas Hirschhorn,
transgressió de gèneres en Paul McCarthy, etc. La presentació és massiva 
i està disposada en forma de magatzem (l’espai obert al públic es va definir en el
seu moment com a storage); però, en el fons, la seva organització mimetitza la que
podem veure a l’Art Basel Miami Beach. Aquesta posició tan comuna és cínica 
i doblement conformista, en la mesura que la seva submissió al poder i al mercat
es revesteix de modernitat i revolta. El multiculturalisme i la moda dels estudis
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culturals no han estat sinó una manifestació d’aquesta falsa obertura que respon 
a una economia de multinacionals, en què el consens ha reemplaçat l’acte polític
entès com a antagonisme i negociació. 

El procés de globalització és en l’actualitat més vigent que mai. Més que 
en cap altra època, els fluxos de capital han adquirit una dimensió global i han
determinat la nostra percepció del món i la seva organització. Però no ens trobem
davant un fenomen nou: la mundialització de final del segle XX és, al capdavall,
una continuació dels colonialismes del XIX. Avui, com fa cent anys, la voracitat 
del capital per conquerir llocs de producció i consum continua sense límits. Això
no obstant, els territoris conquerits ja no són aquells continents remots descrits 
per Conrad i Kipling, sinó l’espai de la nostra pròpia intimitat, el nostre espai 
de llibertat i creació. Un cop esgotats els horitzons geogràfics d’expansió, es va
descobrir en la vida mateixa una mina per explotar. Un objectiu fonamental del
capitalisme durant les últimes dècades, així com una de les causes de la seva
ambigüitat ha estat extreure fórmules per produir i consumir experiències vitals 
en les seves diverses manifestacions. D’una banda, per aconseguir aquests 
fins cal promoure la recerca, cosa que ha implicat una major qualitat de vida. 
De l’altra, el propòsit del capitalisme no és la vida, sinó la inversió, la promoció 
i la comercialització amb l’objectiu de generar capital. Es fomenten formes 
de subjectivació singulars, però només per reproduir-les, segregant-les de la seva
connexió amb la vida i transformant-les en mercaderies, en –com diria Suely
Rolnik– una mena d’identitats prêt-à-porter.

A quin sistema de funcionament respon el museu? Quins són els mecanismes
pels quals es mou? Potser pel fet d’estar immers en una organització política més
àmplia, la seva activitat no fa sinó contribuir a consolidar-la? No podem amagar,
per exemple, que tot i els esforços –que suposem honestos– dels seus responsables,
una part de les nostres institucions afavoreix una certa precarietat laboral. És
impossible que un museu pugui actuar políticament sense ser conscient de la seva
pròpia posició com a nucli privilegiat de reproducció social i regenerador de barris 
i atracció turística. En aquest context és lògic que l’espai d’intermediació (el vèrtex B
del triangle), a diferència del que passava amb el museu modern, no es basi 
ja en l’accés, sinó en el labeling i màrqueting. Es creen les necessitats del públic 
a través de les campanyes de comunicació; però el que es pretén és que aquest
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públic re-conegui l’obra d’art o, més ben dit, una imatge intercanviable d’aquesta
obra d’art. Ens trobem davant una autèntica estètica del silenci que, com ens 
diu James G. Ballard, s’acaba transformant en «bogeria selectiva», una forma
d’autoritarisme autoinfligit que, tot i ser manifestament diferent, té paral·lelismes
amb els feixismes d’altres èpoques. Com aleshores, ens trobem davant d’una cultura
de l’oblit, en què no hi ha censura perquè tot és consumible: «Al taulell de les
vendes no hi ha un ahir, no existeix una història que ha de ser redimida. Només hi 
ha un present transaccional.»5

El perill a què ens enfrontem prové d’un ordre que tendeix a esquematitzar 
la singularitat i priva els individus de la seva especificitat psíquica. A la nostra
societat correm el risc de banalitzar l’ésser humà. Tothom sembla acomodar-se 
a una jerarquia estàndard de la imatge que se n’espera. Al mateix temps, però, 
els individus afronten menys les seves pròpies responsabilitats. Avui dia la finalitat
de la cultura resulta molt problemàtica. La cultura en tant que revolta, és a dir, 
la cultura com a element alliberador, corre el risc de desaparèixer i transformar-se
en un producte de consum. La separació entre l’esfera pública i la privada es
difumina cada vegada més. Ja no es parla, per tant, de públic, sinó d’audiències
que, a diferència del públic, poden ser mesurades i quantificades en termes
purament econòmics. 

La nostra és una època de crisi que, segons Immanuel Wallerstein, és sistèmica.
Per això és important que els museus elaborin paradigmes històrics que ajudin a
entendre millor el món en què vivim. Necessitem comprendre el present en relació
amb el passat i pensar les possibilitats que ens oferirà el futur. El museu té
l’obligació d’apuntar cap a certs camins i descartar-ne d’altres. I aquesta elecció
no pot ser mai tècnica ni dictada per una racionalitat formal, sinó que comporta
allò que Max Weber va denominar racionalitat substantiva. Quan el «tot s’hi val» 
és la norma i la confusió d’idees general, aquesta elecció o sèrie d’eleccions es
perceben de vegades com a rígides, elitistes o dogmàtiques. Quantes vegades no
hem sentit les veus apesarades d’aquells que demanen una mena d’eclecticisme
de nou encuny com la manera de salvaguardar una pretesa democratització de 
la cultura. Tanmateix, la racionalitat substantiva és tota una altra cosa. És l’exercici
de reconciliar el que aprenem de la ciència i la moralitat, i denota sempre una
elecció ètica. 

5 J.G. Ballard: Kingdom Come. Londres:
4th Estate – HarperCollins, 2006. 
La citació prové de l’edició en castellà:
Bienvenidos a Metro-Centre. Barcelona:
Ediciones Minotauro, 2008, p. 46.

1.Manolo-pp.18-39Peus:Maquetación 1  22/02/10  8:15  Página 28



29

La majoria de la humanitat és aquest Sud de què parla Enrique Dussel 
i constitueix l’«altra cara» de la modernitat.6 Aquest Sud no està situat en un
període pre o postmodern, el temps anterior a una modernitat que es realitzarà
quan s’apliquin els mateixos criteris que han servit a Europa i als Estats Units. 
No es tracta de l’estadi menys evolucionat d’un procés únic. Al contrari, estem 
en un món on el centre pressuposa la perifèria i a la inversa; i el desenvolupament
del centre està totalment relacionat amb el de la perifèria. El problema rau en 
el fet que aquesta altra modernitat és subalterna, no té veu. Ha d’acatar les regles
del món europeu occidental, ja que han estat proclamades universals. Les nostres
lleis i la nostra moral tendeixen a justificar els seus propis principis des de 
dintre. L’esclavitud, per exemple, seria injusta en el sistema burgès; però justa 
en l’esclavista; o el treball assalariat és injust per al socialisme perquè roba al
treballador la plusvàlua de la seva tasca, però no en el capitalisme. L’única manera
de trencar aquest ordre discursiu implica acompanyar la raó instrumental amb 
un criteri ètic, que és sempre exterior al poder establert i permet la interpel·lació
de la Totalitat per part de l’Altre. Aquesta exterioritat no nega la comunitat, sinó
que la descobreix com a lloc de convergència de persones i grups lliures per estar
en desacord. 

Sovint ens imaginem una construcció artística en què l’Altre parla amb
nosaltres, quan en realitat no és així. Quan la pedagogia artística s’institucionalitza,
l’art esdevé pura retòrica contra el que es percep com a caos social.7 El museu 
i la ciutat es converteixen en una mena de república de les lletres i l’artista, 
en patriarca nacional. No n’hi ha prou de representar l’Altre; cal buscar formes 
de mediació que siguin alhora models i pràctiques concretes de noves formes de
solidaritat entre l’intel·lectual i les comunitats subalternes, així com amb els
diversos col·lectius que constitueixen els moviments socials. 

La interpel·lació, l’acte de la parla que permet que parli el que queda fora 
de la nostra construcció discursiva, és a dir, el que està fora del nostre sistema 
d’intel·ligibilitat, esdevé una posició necessàriament ètica. És el moment d’una 
certa exterioritat, d’un ésser altre, diferent de la comunitat institucional oficial, 
que només defensa els seus interessos. El fet d’interpel·lar, com que actua sempre 
des de l’exterior del dret vigent, s’oposa per definició al consens i a la història 
que exclou; i la seva argumentació és sempre radical i difícilment acceptada. 

6 Vegeu Enrique Dussel i Karl-Otto Apel:
Ética del discurso y ética de la liberación.
Madrid: Editorial Trotta, 2004, p. 144.
7 John Beverley: Against Literature.
Minnesota: University of Minnesota Press,
1993.
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Si el discurs oficial deixa el dominador del centre en total innocència respecte 
a les possibles crueltats comeses a la perifèria durant la modernitat, la interpel·lació
les denuncia. 

La concepció moderna de la història va buscar-ne els orígens en la Il·lustració,
en la raó pura de Kant, que parteix d’una visió del món idealista i eurocèntrica. 
La modernitat es va iniciar amb l’expansió d’Europa en el món i amb la centralitat
que el vell continent es va autoconferir, per la qual no sols va dominar el sistema
món, sinó que va ignorar l’existència de l’Altre. Europa va imaginar la seva història
particular com si fos universal i allò que va realitzar com a centre de poder ho va
atribuir a la seva pròpia creativitat, com a sistema tancat, autònom i autoreferencial.
No es va definir mai com un centre hegemònic des del qual es controlava la
informació, es processava l’aprenentatge i s’edificaven les institucions que permetien
més acumulació de riquesa a la metròpoli, amb l’explotació sistemàtica de la
perifèria.8 No advertir-ho és obviar la violència de la colonització europea. 

Què passa, tanmateix, si substituïm l’ego cogito de Descartes per l’ego conquiro
d’Hernán Cortés? Ens adonem que la modernitat no comença al segle XVIII, sinó al XVI

amb la conquesta d’Amèrica pels regnes peninsulars. És aleshores quan es produeix
allò que Marx va denominar acumulació originària i es comença a conformar
l’organització mundial actual. Si això és així, hauríem de pensar que no hi ha una
única modernitat, sinó múltiples modernitats, i que aquestes són interdependents,
alhora que tenen impulsos diversos i es poden originar en moments diferents. També
hauríem de reconèixer que, en el pla artístic, una d’aquestes modernitats, almenys 
la relacionada amb el món iberoamericà, comença amb el Barroc, és a dir, amb una
cultura teatral, basada en la multiplicitat i el plec. D’aquesta manera, manifestacions
plàstiques com les de Lygia Clark, Hélio Oiticica o Gego tenen sentit no tant perquè
es tracti d’artistes fonamentals per entendre la modernitat que ens ha vingut donada
des d’Europa i els Estats Units, sinó per aprehendre altres pràctiques estètiques 
i polítiques. 

Què cal fer davant un passat en el qual no ens reconeixem i un present que
no ens agrada? Quina és la funció del museu en el món contemporani? Hi ha
alguna alternativa al museu modern o al que respon a la cultura de l’espectacle?
M’agradaria pensar que sí. El museu es mou entre la subversió i l’absorció, 
la passivitat contemplativa i la ruptura activa, l’Estat i la multitud, la creació 

8 Dussel, op. cit., p. 223.
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i el mercat. D’una banda, és cert que costa de creure que les formes artístiques
puguin abolir les fronteres; però, de l’altra, també ho és que serveixen per
desplaçar-les. En un temps en què tots els centres d’art han entrat en una espiral
sense límits cap a l’ampliació d’edificis i franquícies, que el capitalisme ha assolit
una expansió que no coneix fi, potser ha arribat l’hora d’un cert replegament, 
en el sentit que Pasolini donava al terme: no un gir cap endins, sinó cap enfora.
L’atenció a la fràgil vida dels cossos, l’hostilitat envers la cosificació de la nostra
existència, la manifestació explícita de la desaparició de la frontera entre l’àmbit
públic i el privat són alguns dels elements més interessants d’incidència política. 

Seguint el model que hem establert al començament, l’alternativa que
proposem se centraria en tres aspectes: 

— Una(es) narració(ons) alternativa(es) a la història moderna. 
— Noves formes d’intermediació. 
— La consideració de l’espectador no com un subjecte passiu ni consumidor,

sinó com a agent, com a subjecte polític. 
Moltes cultures tendeixen a fonamentar la història del seu art i la seva

literatura en uns textos fundacionals que, quan defineixen la naturalesa 
de la pròpia comunitat, tenen un aspecte sacralitzat, absolut i excloent. Aquests
textos assenten el nucli del que en el seu moment es va percebre com una
comunitat amenaçada a partir de la segregació de tota divergència. Aquest ha
estat, sens dubte, l’origen de les grans narracions que han constituït la ideologia
dominant durant els segles XIX i XX. Com sosté Édouard Glissant, aquests relats,
derivats de l’escriptura èpica i gairebé escrits al dictat dels déus, estan íntimament
lligats amb l’objecte tancat, la transcendència, la immobilitat corporal i amb 
una mena de tradició de la consecució, que denominem pensament lineal.9

Avui, en canvi, ja no és possible garantir aquest tipus d’unitat formal, impensable
en un món que s’ha fet petit i en el qual és peremptòria la necessitat d’inventar
múltiples formes de relació que qüestionin les nostres estructures mentals.
Propugnem, doncs, una identitat relacional que no és única i atàvica, sinó
rizomàtica, és a dir, d’arrel múltiple.

Aquesta identitat comporta l’obertura a l’Altre i planteja la presència d’altres
cultures i maneres de fer en les nostres pròpies pràctiques, sense por de cap
hipotètic perill de dissolució. 

9 Édouard Glissant: Introducción a una
poética de lo diverso. Madrid: Ediciones
del Bronce, 2002.
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En les societats desproveïdes de mite fundacional, la noció d’identitat es
verifica no tant en referència a una gran na(rra)ció, ni a un territori, sinó a partir 
de l’ordit de relacions d’uns subjectes amb uns altres. Per descomptat, no es 
pot entendre la poètica de la relació sense tenir en compte la noció de lloc. Però 
el lloc no es concep com un territori estàtic, sinó com un conjunt de vectors i
línies de força. La dependència centre-perifèria deixa de tenir sentit; i no es
produeix, com ha passat tantes vegades al nostre país, una reivindicació del centre
a partir de la perifèria. La relació no va del que és particular al que és general, 
o viceversa, sinó del que és local a la totalitat-món, que no és una realitat universal 
i homogènia, sinó plural. Si la visió política tradicional se sustentava en la
capacitat de percebre un entorn i alhora transcendir-lo –que és la manera com 
es constituïen els nacionalismes del segle XIX–, el flux constant d’imatges que 
se situen en el magma de les nostres relacions fa que la correspondència percepció-
transcendència hagi canviat. Ara, s’és d’un lloc d’una altra manera. «Ja no es
pertany a una posició, a una tradició, a un partit. La instància de la participació 
o del projecte es marceix. Tanmateix, el desarrelament, lluny d’eludir el sentiment
de pertinença, el potencia; la impossibilitat d’enrocar-se dintre d’un context
durador augmenta desmesuradament l’adhesió a l’ara i aquí més làbil. Allò que
surt a la llum amb nitidesa és, en definitiva, la pertinença com a tal, no qualificada
ja per un determinat “a alguna cosa”. Ben al contrari, aquest sentiment s’ha tornat
directament proporcional a la manca d’un quelcom privilegiat i protector al qual
pertànyer.»10 Per descomptat, això no es pot convertir en una afirmació omnilateral
i simultània a tots els ordres vigents, a totes les regles o a tots els jocs, sinó que 
es tracta de reformular històries i mediacions que ens facin reconsiderar el nostre
«pertànyer». 

La història ha passat d’escriure’s com si estigués constituïda per grans
continents a ser una mena d’arxipèlag. L’autor entra així en tensió perquè tracta de
reflectir i relacionar-se alhora amb la seva comunitat i amb el món. L’art busca
simultàniament l’absolut i el seu oposat, és a dir, l’escriptura i l’oralitat. No narrem
ja des de la palestra privilegiada de la veu única, sinó immersos en una
multiplicitat de micronarracions, la conseqüència de la qual és una nova cartografia
de l’art. Ara ja no es pot dir que Nova York li va robar a París la idea de l’art
modern, perquè aquesta sorgeix en múltiples llocs i perquè no hi ha res a robar,

10 Paolo Virno: Virtuosismo y revolución.
La acción política en la era del
desencanto. Madrid: Traficantes de
sueños, 2003, p. 73.
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només relacions a establir i fer visibles. Artistes que en la historiografia
tradicional podien ser considerats secundaris, derivatius o simplement tardans,
com ara Georges Vantongerloo, Pablo Palazuelo o Jorge Oteiza, assoleixen la
seva dimensió més complexa. Per exemple, entenem que l’obra d’un Palazuelo
té poc a veure amb les recerques de la modernitat i molt, en canvi, amb la
fragilitat i l’expansivitat de l’oralitat. Les seves obres requereixen la
participació de l’espectador, que és convidat a descobrir els ritmes i formes
del seu propi cos en els ritmes i les formes que l’artista li facilita. Ha de 
fer-los seus, recrear-los i fins i tot refer-los quan les contempla. Sense aquesta
dimensió, les pintures i dibuixos es podrien percebre com a decoració. 

La poètica de la relació i la diversitat es concreta en l’obra oberta, 
la transversalitat entre art i poesia, la immanència de l’oralitat, el moviment
corporal o la indeterminació del cinema expandit. La funció de l’artista 
o del comissari no és tant la de produir objectes o narracions que provoquin 
la resposta reflexa de l’espectador, com possibilitar que aquest sigui 
capaç de re-crear la seva pròpia experiència estètica. L’art és, abans de tot,
experiència, i si l’espectador no la reté, l’experiència es perd. D’aquí 
que la implicació de l’espectador sigui essencial, així com la seva capacitat 
de captar i repetir aquesta experiència.

L’oralitat té a veure amb l’esdeveniment i la teatralitat, que qüestiona 
el dispositiu de visibilitat del cub blanc. Però no es tracta de substituir-lo 
pel seu oposat, la caixa negra. Si, en el primer, l’espectador es manté passiu 
i separat de l’obra d’art, en la segona, l’espectador se submergeix en l’espai
cinematogràfic, és absorbit per la pantalla i no aconsegueix mantenir la
distància. Tant una postura com l’altra són intercanviables, ja que no tenen 
en compte l’especificitat del temps i de l’espai en què es mostra l’obra. 
En canvi, l’espai i el temps teatral són relacionals: existeixen en funció d’un
espectador. Això és així especialment amb Tadeusz Kantor, Jerzy Grotowski 
i Samuel Beckett, per no esmentar Antonin Artaud. Per a Artaud, la paraula
teatral perd el seu pes ontològic i es reconverteix en signe, que comparteix
l’escenari amb altres signes. L’espai escènic deixa de ser un lloc
«substancial» i crea els seus propis límits a través del joc de relacions de 
la representació. 
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Al final, aquestes peces teatrals són com l’Altre obscur de l’art modern. 
Si aquest prometia la felicitat de la gent sense tenir en compte l’espectador, 
el teatre és només possible gràcies a l’espectador. La teatralitat compleix la
promesa d’alliberament modern a través de la insurrecció del mateix espectador 
i del desbordament dels límits institucionals. Com va advertir Artaud, el teatre
permet l’alliberament en l’esfera social de les patologies que genera la violència
d’aquesta vida normalitzada que ens ha tocat patir: «Tal vegada el verí del teatre
injectat en el cos social el desintegrarà.»11

Els públics s’originen al voltant dels textos. Però, certament, aquests no són
neutres ni políticament asèptics. Per la seva mateixa naturalesa, exerceixen una
influència sobre nosaltres. Hi ha una fatalitat entre ells i com veiem els nostres
destins. Les narracions fundacionals determinen i, en gran mesura, donen sentit 
a la vida dels seus «habitants», alhora que els modelen i coerceixen. No podem
evitar interpretar les nostres vides d’acord amb aquests textos. Quan des d’una
institució cultural donem capacitat d’agent als nostres públics volem dir 
que aquests textos es poden comparar amb d’altres, alhora que se’ls pot traduir 
i reconsiderar. És precisament a través d’aquest procés que ens podem alliberar
de la fatalitat del «nostre destí». 

Com es pot crear una memòria des de l’oralitat? Col·leccionar objectes
significa sovint transformar-los en mercaderia. Com es poden exposar esdeveniments
sense que siguin fetitxitzats? Com és possible idear un museu que no
monumentalitzi el que explica? La resposta implica pensar la col·lecció en clau
d’arxiu. Tots dos, museus i arxius, són repositoris d’on es poden extreure 
i actualitzar moltes històries. Però l’arxiu les «desauratitza», ja que inclou en el
mateix nivell documents, obres, llibres, revistes, fotografies, etc. Trenca l’autonomia
estètica que separa l’art de la seva història, replanteja el vincle entre objecte 
i document, obre la possibilitat de descobrir territoris nous, situats més 
enllà dels designis de la moda o del mercat, i permet una pluralitat de lectures. 
La correspondència que es genera entre el fet artístic i l’arxiu produeix
desplaçaments, derives, narracions alternatives i contramodels. Ens retorna el
coneixement i l’experiència estètica, i també la possibilitat d’aprehendre un
moment històric d’una manera semblant a la que explicava Peter Weiss a L’estètica
de la resistència. 

11 Antonin Artaud: Le Théâtre et son
double. París: Éditions Gallimard, 1938. 
Edició en castellà: El teatro y su doble.
Barcelona: Edhasa, 2001, p. 35.
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L’arxiu és un topos, un lloc, i un nomos, una norma, ja que té el poder
d’interpretar els elements arxivats que diuen aquesta llei, la recorden i en reclamen
el compliment.12 L’arxiu no sols garanteix la seguretat física del dipòsit i del suport,
sinó que també hi té competència hermenèutica. Una ciència de l’arxiu ha
d’incloure, per tant, la teoria d’aquesta institucionalització, és a dir, de la regla 
que comença inscrivint-s’hi i alhora del dret que l’autoritza. Aquest fixa els límits
declarats infranquejables, tant si es tracta del dret de les famílies o de l’Estat, 
els llaços entre el secret i el no-secret, o, el que és el mateix, entre el que és privat
i el que és públic, com del dret de propietat o d’accés, de publicació o de
reproducció, de classificació o de la posada en ordre. La democratització efectiva
es mesura sempre per aquest criteri essencial: la participació i l’accés a l’arxiu, 
a la seva constitució i interpretació.13

Col·leccionar és una necessitat, figura entre els nostres desitjos més profunds,
és una forma de coneixement. Però no podem oblidar com es van construir els
primers museus i de quina manera van incrementar els seus llegats el Louvre, 
el British Museum i d’altres. Els fons de les galeries nacionals s’han conformat
sovint com si fossin botins de guerra. Tots es van afanyar en un moment o altre 
per tenir els tresors més preuats, ja sigui els marbres d’Elgin o el bust de Nefertiti.
I no han deixat de convertir-se, els últims anys, en objecte d’atracció turística,
destí neocolonial per excel·lència de les obres d’art acumulades pels antics
imperis. Hem d’entendre, però, que aquestes col·leccions no són nostres, sinó que
pertanyen a la humanitat. Conservadors, directors de museus, restauradors, etc.,
en són només els custodis, no els propietaris. Hem parlat de la importància de
crear un tipus de narracions entrecreuades d’una manera rizomàtica perquè també
és aquest el sentit que han de tenir les col·leccions. Donar veu a l’altre significa
conferir-li la capacitat d’arxivar i repensar la seva pròpia història, de contar-nos-la.
La solució passaria per constituir d’un arxiu universal, una mena d’arxiu d’arxius,
que no només servís per qüestionar-ne la propietat, sinó també per donar veu, 
i escoltar, al qui no la té. 

Les històries requereixen una comunitat que les transmeti, ments on es puguin
reproduir, un terreny de cultiu que els permeti evolucionar. Si no volen mantenir 
el seu caràcter auràtic, les narracions han de qüestionar la noció d’autor i renunciar
a la idea del geni romàntic. Ja no podem pensar la història com una successió de

12 Jacques Derrida: Mal d’archive. 
Une impression freudienne. París: Éditions
Galilée, 1995. Edició en castellà: Mal de
archivo. Una impresión freudiana. Madrid:
Editorial Trotta, 1997, p. 15.
13 Ibíd., p. 12.
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grans personatges, ni tan sols com l’individu nòmada del moment multicultural,
sinó com una munió de secundaris, la multitud anònima i bullent de successos,
destins, moviments i vicissituds.14 L’autor és un vehicle a través del qual la
«biblioteca» d’una comunitat busca replicar-se a si mateixa. 

És important que aquestes històries es multipliquin i circulin tant com sigui
possible. Si el sistema econòmic de la nostra societat es basa en l’escassetat, 
cosa que permet que els objectes d’art assoleixin uns valors desorbitats, la nova
narrativa s’assenta en l’excés, en una ordenació que escapa al criteri comptable.
En aquest cas, el qui rep les històries és sens dubte més ric, però el qui les cedeix
(narra) no és pas més pobre. Es tracta de constituir federacions de comunitats
lliures, un procés que parteix des de baix i parla d’autonomia més que de la presa
del poder estatal. No es tracta ja d’educar un estat/nació d’una manera uniforme
per preparar, en el millor dels casos, la revolució o, en el pitjor, el consens. 
Tampoc no es vol evitar el vincle amb les institucions, sinó establir xarxes 
i descobrir terrenys nous per a les pràctiques antagòniques. No n’hi ha prou de dir
que els mitjans de comunicació de masses menteixen o queixar-se de l’enginyeria
de consens que se’ns imposa; cal manejar-ne les mentides, ja sigui oferint 
uns mites, ja sigui preconstituint el terreny sobre el qual es distorsionaran els fets,
amb l’objectiu de reconduir aquesta distorsió i produir desplaçaments de sentit.15

Intrínsecament lligada a la formació dels públics, l’educació, tant o 
més encara que les narracions que el museu ens proposa, és un dels grans temes
encara no resolts dins la museografia actual. Ha estat la mateixa popularització
dels centres d’art durant les últimes dècades la que ha posat en relleu la 
urgència del problema. Sovint assistim a debats sobre el baix nivell de l’educació,
sobre com ens veiem «forçats» a adreçar-nos a un espectador cada vegada menys
preparat. Però també és cert que mai com ara la circulació d’informació no havia
estat tan extensa, ni l’accés a la cultura tan aparentment fàcil. Els museus
continuen la seva imparable cursa cap a l’obtenció de quotes més altes de visitants.
Allò que fins no fa gaire era una zona reservada als especialistes i les muses 
s’ha convertit en lloc de trobada, en el lloc privilegiat per desenvolupar les nostres
relacions i la nostra activitat social. Com és possible, doncs, que justament quan
l’entreteniment i el lleure s’associen a l’experiència formativa l’educació estigui 
en nivells tan baixos? Com és possible que es parli contínuament de crisi de la

14 «Volem contar la formació, l’emergència
i el moviment de la multitud, que no té 
res a veure amb la massa, bloc homogeni
per mobilitzar o “forat negre” per estimular
a bloc d’enquesta.» Ibíd., p. 31.
15 Ibíd., p. 63.
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cultura quan en la nostra història recent la cultura no havia estat mai tan
multitudinària? 

El problema és que encara no s’ha plantejat la pedagogia com a element
alliberador. La majoria de programes pedagògics continuen dificultant l’autèntic
accés al saber. Com que la cultura tendeix a convertir-se cada vegada més en 
una indústria i l’art en un article de consum, no és gens estrany que el
coneixement se substitueixi pel re-coneixement. El primer busca saber el que
ignorem, s’amplia constantment i és difícil d’etiquetar i consumir; el segon és 
una marca intercanviable i superficial. 

No deixem d’apreciar les bones intencions dels museus que inverteixen
esforços i recursos considerables a acostar l’art al públic i a idear outreach
programs amb l’objectiu de difondre els tresors que acumulen. Però aquestes
mesures reformistes no han fet sinó perpetuar algunes de les fal·làcies sobre 
les quals s’ha assentat la pedagogia moderna: la transparència, el progrés 
i l’educació entesa com a transmissió. Com ha observat Jacques Rancière, aquest
enfocament és: a) obscurantista, perquè simplement assumeix que la millor
manera de reduir les desigualtats en el coneixement és retallant el coneixement
mateix; b) classista, perquè pressuposa que les persones que provenen de les
classes treballadores o dels grups subalterns han de rebre un ensenyament menys
abstracte i sofisticat; c) infantilitzant en la seva concepció maternal de l’escola 
o àrea educativa.16

La modernitat va concebre l’educació com un mitjà per transmetre coneixement
als que no en tenen i, com a tal, se sustentava en la desigualtat entre els qui saben 
i els qui no. Establia una separació entre la recerca i l’educació, entre l’obra d’art i 
la seva comunicació, la qual cosa pressuposa i manté la distància entre l’educador 
i l’espectador. Tanmateix, el coneixement no és necessari per ensenyar, ni l’explicació
és imprescindible per a l’aprenentatge. L’explicació és el mite de la pedagogia. 
En lloc d’eliminar la incapacitat la crea. I ho fa, en part, perquè crea aquesta
estructura temporal del retard, consubstancial a la modernitat: «Una mica més lluny,
una mica més tard, unes quantes explicacions més i veuràs la llum.»17

Una pedagogia de l’emancipació pressuposa que un «ignorant» ensenyi un
altre «ignorant». Un ignorant no aconsegueix certament ensenyar a un altre
ignorant uns continguts determinats, però el pot ajudar a trobar un camí, el seu

16 Jacques Rancière: Le Maître ignorant.
Cinq leçons sur l’émancipation
intellectuelle. París: Éditions Fayard,
1987. La citació prové de l’edició en
anglès: The Ignorant Schoolmaster. Five
Lessons in Intellectual Emancipation.
Stanford: Stanford University Press, 1991,
p. XIV.
17 Ibíd., p. XX.
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camí, i a associar coses aparentment diverses. No és que es busqui la puresa 
del que és primitiu o aculturat; sinó que, per contra, aquesta pedagogia mostra 
la facultat alliberadora de la cultura, la capacitat que tots tenim de redescobrir 
i redefinir el coneixement. 

L’educació emancipadora es basa en una relació d’igualtat. És un pont de
doble direcció, que no sols implica la voluntat del «mestre» que vol adreçar-se al
seu interlocutor, sinó també la de l’interlocutor que demana emancipar-se. No hi
ha intel·ligència on només hi ha agregació, el reflex d’una ment en una altra. 
Hi ha intel·ligència quan cadascú actua, explica el que fa i ofereix els mitjans 
per verificar la realitat de les seves accions. Aquesta és una proposta que promou
alhora la dualitat i la comunitat. No permet que una ment n’absorveixi una altra,
sinó que l’articuli, alhora que manté la identitat de cadascuna. 

En aquesta educació l’obra d’art és un element clau quan constitueix un
vincle entre l’artista i l’espectador, o entre dos o més espectadors. L’idealisme ha
afavorit la paraula sobre l’objecte. Plató ja desconfiava de la validesa de la lletra
impresa, la materialitat de la qual no era sinó una ombra de les idees. El discurs
dels llibres era per a ell massa mut i loquaç alhora, i distreia la ment del seu
veritable objectiu: la idea. La materialitat del llibre i de l’objecte o fet artístic és
just l’oposada. Reverteix la jerarquia de les ments, permet la relació entre dos
ignorants i fa que s’estableixin noves relacions que anul·lin l’acció embrutidora 
de la instrucció intel·lectual i moral basada en la transmissió, en l’explicació 
i en la prohibició. I també estableix formes de joc (play) que són capaces d’alterar 
la norma (game) i generar noves perspectives del món. És un element actiu amb
què creem i re-creem el món on vivim. Més enllà de l’adaptació, que implica
submissió al nostre medi, el joc, la poesia i l’art fan que ens sentim vius i afavoreixen
el pas d’un espai a un altre. 

La recerca contínua de la veritat ha dificultat, sens dubte, un canvi radical 
en l’educació; i ha impedit la solució al dilema que ha tenallat una gran part 
del denominat art polític des de final del segle XIX fins als nostres dies, escindit
entre el compromís polític i la recerca de la bellesa. No es tracta que l’obra d’art
representi una veritat immutable i exterior al propi subjecte. L’obra d’art és 
un significant enigmàtic l’ambigüitat radical del qual permet i fins i tot exigeix 
la mobilitat de relacions, la contingència d’éssers i coses. 
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L’experiència artística és un fenomen transicional, ja que genera en
l’espectador una il·lusió que l’impulsa a relacionar-se amb els altres i amb un
entorn que, encara que exterior, no percep com a aliè. Fa que ens vegem alhora
com a subjectes i objectes de la percepció dels altres, i crea espais de sociabilitat
nous i alliberadors. És lògic pensar «que la tasca d’acceptar la realitat no s’acaba
mai, que cap ésser humà no s’estalvia la tensió de vincular la realitat interna 
de l’externa, i que aquesta zona intermèdia de l’experiència, que és l’art, la pot
alleujar».18 Es reivindica un cert dret a l’opacitat, a la no necessitat de
«comprendre» l’Altre, és a dir, de reduir-lo al model de la nostra pròpia existència
per viure amb aquest Altre. L’opacitat de tota obra d’art, més que impedir el
coneixement, en proposa un de nou i expandeix el nostre camp d’apropiacions
epistemològiques. El problema sorgeix quan, fruit de l’autoritarisme, de l’acadèmia
o del mercat, es determinen zones d’experiència tancades en si mateixes. 
El resultat és una societat patològica que segurament no és gaire diferent de la
que ens ha tocat de viure.

18 D.W. Winnicott: Playing and Reality.
Londres: Tavistock Publications, 1971. 
La citació prové de l’edició en castellà:
Realidad y juego. Barcelona: Gedisa,
1996, p. 31.
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