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“Barceló és excepcional
però també té debilitats”

Quan va descobrir l’obra de Miquel
Barceló?
Abans d’entrar a la universitat vaig
passar un any a Espanya. Vaig es-
tudiar un semestre a la Universitat
de Salamanca, i després vaig estar
treballant sis mesos a Madrid. Va
ser aleshores quan em vaig comen-
çar a interessar per l’art i la pintu-
ra espanyola. Les primeres obres
de Barceló les vaig poder veure al
Museu Reina Sofia i a la col·lecció
del BBVA. Pintures com Taller
d’escultures són les que em van
agradar més.

Què el va captivar de la seva obra?
La fisicitat, la metafísica que tenen,
tan difícil de definir... Als que no co-
neixen Barceló, quan m’ho dema-
nen, tot i que és una simplificació,
els contesto que pinta temes extrets
de la pintura espanyola amb la tèc-
nica dels expressionistes abstractes
nord-americans. Però jo no sóc crí-
tic d’art, no he escrit un assaig sobre

la seva obra, he fet un llibre sobre
l’home. Crec que és fonamental en-
tendre la vida d’un artista per com-
prendre millor el seu art.

Entre aquest primer contacte
amb l’obra de Barceló i arribar a
viure un any molt a prop seu, què
va passar?
Dos anys més tard, quan ja estava
estudiant a la Universitat de Geor-
getown, vaig fer un curs sobre la his-
tòria de la pintura espanyola en què
vam estudiar Barceló. Aquell ma-
teix semestre vaig haver de prepa-
rar la proposta per a una beca d’in-
vestigació, i vaig decidir fer-la sobre
el Miquel. Volia escriure un assaig
sobre si se’l pot considerar un pin-
tor espanyol o si, en canvi, és més
cosmopolita. Un tema, sens dubte,
que ningú hauria volgut llegir. Em
van donar la beca i a l’estiu vaig tor-
nar dos mesos a Espanya per fer re-
cerca. Vaig fer el projecte que havia
de fer, però, d’altra banda, vaig co-
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nèixer alguns amics seus i vaig co-
mençar a tenir una perspectiva de la
vida íntima de Barceló. El primer
amb qui em vaig trobar va ser Artur
Ramon fill, l’antiquari i galerista.
Després, a Palma, em vaig trobar
amb Toni Amengual, un amic de to-
ta la vida del Miquel, va ser el seu
ajudant als anys noranta.

En el llibre explica que Javier Ma-
riscal va ser clau per entrar en con-
tacte amb Barceló.
Sí, són amics de sempre. Mariscal és
una persona molt efusiva. Tres me-
sos després d’anar a Mallorca, vaig
venir a Barcelona per entrevistar-
lo. “Com és que encara no el conei-
xes? L’has de conèixer!”, em va dir.
Va agafar el telèfon, va trucar al Mi-
quel i me’l va passar. Jo no sabia què
dir, érem al pati de l’estudi de Ma-
riscal i tots els dissenyadors es van
posar a riure perquè, encara que no
el coneixia, hi vaig parlar com si ja
ens coneguéssim. “Hola, Miquel,

com estàs?”, li vaig dir. Ja havia sen-
tit a parlar de mi, Artur Ramon i To-
ni Amengual li havien comentat les
nostres trobades. I en aquella con-
versa em va convidar a la inaugura-
ció de la cúpula de la seu de les Na-
cions Unides.

El llibre comença precisament
amb la creació d’ aquesta obra.
A Ginebra va començar una mica to-
ta la història, sí. Feia dos mesos que
havia decidit que volia seguir amb el
projecte, i després de la inauguració
vaig dir al Miquel que volia passar
sis mesos amb ell a París. Un parell
de setmanes més tard em va convi-
dar a viure en un pis que està a l’edi-
fici del seu taller i vaig poder llegir
tots els quaderns. Ens vèiem cada
dia i vaig tenir accés als seus amics
i la seva família. No vaig decidir es-
criure un llibre fins que vaig arribar
a París. Aleshores em vaig adonar
que la qualitat i la quantitat del ma-
terial que tenia es mereixien un lli-
bre. El Miquel hi va estar d’acord de
seguida. Si he pogut parlar amb la
seva dona o amb Bruno Bischofber-
ger, el seu galerista, ha sigut perquè
ell hi ha insistit.

Ha viscut molt a prop de Barceló.
Creu que l’ha influït a l’hora d’es-
criure el llibre?
Ens vam conèixer el 2008, i el 2009
va ser quan ens vam veure més. Va
haver-hi després un període d’un
any i mig en què no vam estar en
contacte que va ser molt important.
En aquell moment vaig escriure el
primer esborrany del llibre. No vo-
lia escriure tenint la sensació que el
Miquel em mirava de reüll.

Va llegir el llibre abans que es pu-
bliqués. ¿Li va fer algun comenta-
ri sobre el contingut?
Li vaig deixar llegir el primer esbor-
rany el setembre passat. El Miquel
és un gran lector i em va fer comen-
taris purament literaris i de ritme
que em van servir per revisar el text
durant la tardor. Em va sorprendre
molt perquè es va distanciar del lli-
bre, que parla sobre la seva vida, i
només em va fer comentaris de cai-
re literari. No sabia com seria la me-
va relació amb ell quan es publiqués
el llibre, i tot apunta que seguirem
en contacte. El vaig veig veure la set-
mana passada a Nova York i n’hi
vaig poder donar un exemplar.

¿Ha canviat la imatge que tenia de
Miquel Barceló després d’escriure
el llibre?
Quan hi vaig començar a treballar
només tenia 21 o 22 anys. Crec que
he viscut el mateix procés que expe-
rimenta un adolescent quan entén
que els seus pares no són perfectes,
que són humans. Barceló no és com
la resta, és excepcional, però tam-
bé té debilitats.✒
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