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No cal insistir-hi:
Perquè la vida no
basta. Trobades
amb Miquel Bar-
celó, de Michael
Damiano (Nova
York, 1986), me-

reixocuparunllocmoltdestacatdins
lajanombrosabibliografiaquehage-
neratelpintor de Felanitx. Damiano,
a més, ha comptat amb l’ajut inesti-
mable del mateix artista, que li ha
obert les portes del seu taller i de ca-
sa, l’ha convidat a viatjar amb ell per
tots els territoris que l’han marcat i
l’ha posat en contacte amb moltes de
lespersonesambquihatingutrelació
al llarg de la vida, des de la mare i l’es-
posa fins a tota mena d’amics, col·la-
boradors,marxants,antiguesamants
i enemics. En total, l’autor ha parlat
amb dos centenars de testimonis.
Moltíssims. Tants que, per bé que el
resultat final sigui notable, el lector
no pot sinó preguntar-se per què el
llibre només té 342 pàgines.

Apassionat per la figura i l’obra
de Barceló, Damiano va començar

Miquel Barceló:
vida d’artista

MICHAEL
DAMIANO HA
PARLAT AMB DOS
CENTENARS DE
TESTIMONIS PER
CONSTRUIR EL
LLIBRE ‘PERQUÈ
LA VIDA NO BASTA’,
QUE MEREIX
OCUPAR UN LLOC
MOLT DESTACAT
EN LA BIBLIOGRA-
FIA QUE HA
GENERAT EL PIN-
TOR DE FELANITX

EL LLIBRE
DE LA SETMANA

PERFIL a preparar-ne un estudi mentre en-
cara era a la universitat. Un dia que
entrevistava Javier Mariscal, el pa-
re del Cobi es va estranyar que
aquell jovenet nord-americà tan
entusiasta no conegués personal-
ment l’objecte del seu estudi i el va
posar en contacte amb Barceló,
que a partir d’aleshores va acollir-
lo quasi paternalment. Si hi ha un
mèrit que no es pot regatejar a Da-
miano és el d’haver-se resistit a les
temptacions de la mitomania i ha-
ver estat capaç de transmetre la
fascinació que sent per Barceló i la
seva obra i, alhora, mostrar-ne les
arestes –l’egoisme, la amoralitat
vampírica amb què devora tot el
que la vida li ofereix– i explorar-ne
els fracassos. En aquest sentit, que-
den ben explicades les raons per les
quals Barceló no és gens reconegut
dins el món anglosaxó, potser
l’únic forat negre en una galàxia
plena de triomfs rutilants.

La columna vertebral del llibre
són les trobades que Damiano va
mantenir amb Barceló al llarg del
2008 i el 2009: a Ginebra, durant la
inauguració de la cúpula de les Na-
cions Unides; a Mallorca, per a l’ex-
posició sobre el Barceló primerenc;
a Barcelona, per a la representació
de Paso doble; a París, quotidiana-
ment; a Venècia, per a la Biennal; a
Mali, pera la filmació de la pel·lícu-
la d’Isaki Lacuesta... Aquests capí-
tols permeten veure l’artista de
molt a prop, descobrir com inventa
els mètodes i les tècniques de treball
que li permetran superar els reptes
inèdits a què s’enfronta, entendre
com col·labora amb els seus aju-
dants, i aprofundir en el seu caràc-
ter apassionat i seductor, i en la cre-
ativitat furiosa que l’impulsa. En
aquests capítols, Damiano hi analit-
za l’obra barceloniana. Entre altres
qüestions, en destaca la importàn-

cia del procés físic durant l’acte de
creació, parla de “transcendència
atea” per definir l’envergadura su-
blim amb què l’artista tracta i ex-
pressa creativament la vida en els
aspectes més matèrics i orgànics, i
també assenyala que el figurativis-
me de Barceló és la concreció d’una
força i espontaneïtat pròpiament
abstractes. Tot plegat, molt interes-
sant. I perspicaç.

Partint d’aquestes trobades, Da-
miano fa incursions en el passat per
reconstruir la trajectòria de Barceló,
des de l’anonimat rebel en la Mallor-
cadels70finsalafamadel’actualitat.
Ordenats cronològicament i plens
d’informacions i anècdotes substan-
cioses, aquests capítols mostren un
periple evolutiu –transformacions i
coherències, nomadisme i experi-
mentació i obsessions– francament
formidable. Si hagués d’esmentar al-
guns temes especialment rellevants
d’aquesta part, triaria la complicada
relació de Barceló amb el seu pare,
que fins al final no va gosar creure en
l’èxit del fill, la fe i la naturalitat amb
què Barceló sempre ha fet el que vo-
lia fer (com quan, a principis dels 80,
pintavacomunboigquantothomdo-
nava la pintura per morta), i l’habili-
tatambquèsemprehaestatenorme-
ment ambiciós sense trair-se ni fer
concessions creatives.

Cal dir que el llibre conté algunes
imprecisions o omissions, com
quan Damiano parla de la moguda
contracultural de la Mallorca dels
70 i defineix el Taller Llunàtic com
un grup de comunistes i anarquis-
tes, obviant el seu compromís lin-
güístic i cultural amb la identitat na-
cional de Mallorca. Sigui com sigui,
Perquè la vida no basta és una lectu-
ra ineludible per a tots els lectors in-
teressats en l’obra i la vida –porten-
toses, inexhauribles– de Miquel
Barceló.✒
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EL SECRET DE ...

Antoni Vives és un perso-
natge singular perquè té
dues vocacions, la de polí-

tic i la de novel·lista. Política-
ment, Vives és tinent d’alcalde
de l’Ajuntament de Barcelona;
com a escriptor, ha deixat dos lli-
bres: El somni de Farringdon Ro-
ad (premi Crexells 2010) i Les
banderes de l’1 d’abril, tots publi-
cats per La Magrana. Assegura
que el Vives i polític i el Vives no-
vel·lista no es mesclen mai, pot-
ser per això les seves dues no-
vel·les se centren en el passat, ai-
xò sí, un passat recent i convuls,

amb la Guerra Civil i les víctimes
d’un i altre bàndol com a base.

Vives assegura que en certs mo-
ments els seus dos mons sí que
s’han tocat. El seu despatx, a les
Corts, és a prop de la parròquia del
Remei i del convent de les Corts,
que va ser una presó, dos escenaris
presents a la seva obra. En el cas de
la parròquia del Remei, Vives l’ha
visitada i confirma que la repro-
ducció que en va fer de la rectoria
a partir de la seva imaginació no di-
fereix gaire de la real. El mateix va
passar-li a El somni de Farringdon
Road. Vives reprodueix amb la

imaginació com ha de ser la bibli-
oteca Marx Memorial de Londres.
El dia que la visita, amb la novel·la
ja escrita, descobreix que no és gai-
re diferent de com l’havia imagi-
nat. “A més –diu l’autor– tenen un
dels fons més importants de foto-
grafies de la Guerra Civil, sobretot
de Catalunya”.

Enunaltrepuntd’Europa,Chin-
chón, s’hi desenvolupen impor-
tants passatges de Les banderes de
l’1 d’abril. Per obtenir documenta-
ció,Vivesvacomptarambl’ajudade
Manolo Carrasco, un personatge
singular de Chinchón més conegut

com El Eremita. Vives té una par-
ticular debilitat per aquest munici-
pi madrileny i fins i tot li agradaria
presentar-hi la traducció del llibre.
No tot són satisfaccions en la recer-
ca per a les seves novel·les. Per do-
cumentar-se per a Les banderes de
l’1 d’abril, aprofitant que la seva fi-
lla jugava un partit de bàsquet a
Tarragona, Vives va voler donar un
cop d’ull al convent de les monges
oblates de Tarragona. L’edifici ha-
via servit de presó franquista entre
el 1939 i el 1941. “Quan els vaig ex-
plicar el motiu de la visita, em van
tancar la porta als morros”.✒
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