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A mitjans dels 80,
Miquel Barceló ja
era un artista
consagrat: apreci-
at per la crítica,
cobejat pels
col·leccionistes,

requerit pels museus… La seva tra-
jectòria havia estat fulgurant. Des-
prés d’uns inicis prometedors a la
Palma contracultural dels 70 i a la
Barcelona encara no higienitzada de
principis dels 80, el seu prestigi va
prendre el vol amb la Documenta de
Kassel del 82. De la mà dels galeris-
tes Lucio Amelio, Yvon Lambert i
sobretot Bruno Bischoffberger, Bar-
celó aviat va fer-se un nom a Europa.

Era el torn de Nova York, el cen-
tre del món de l’art mundial.
Bischoffberger es va associar amb
el mític Leo Castelli per preparar el
desembarcament novaiorquès de
Barceló. Després de diverses expo-
sicions i de viure durant prop d’un
any a la ciutat dels gratacels, l’ar-
tista va sentir que necessitava un
canvi, conscient que la seva feina
s’havia tornat “massa mental”, que
“havia perdut el contacte amb les

Els rastres del pintor nòmada

coses”. I va decidir marxar a Mali,
on es va alliberar de les servituds i
sofisticacions encotilladores de la
civilització i on va enriquir els te-
mes, estils i tècniques de la seva
obra. A l’Àfrica, Barceló va rein-
ventar-se. I va reconnectar amb
una manera diguem-ne primitiva
de crear.

Després de més de dues dècades
passant llargues temporades a Ma-
li, recentment Barceló s’ha vist obli-
gat a deixar d’anar-hi perquè la re-
gió ha caigut sota el control dels is-
lamistes radicals. Fidel a la seva cu-
riositat insaciable i a una concepció
nòmada de la vida, i necessitat de
trobar un espai on el món se li apa-
regués un altre cop “en combustió”,
Barceló va dedicar els estius del
2009 i el 2010 a viatjar per l’Himà-
laia en companyia de l’Ach, un amic
pintoresc. El resultat és aquest Qua-
derns de l’Himàlaia, aplec de notes
(en francès a l’original), dibuixos i
(novetat) fotografies realitzades pel
mateix artista.

Com que hi ha molts pocs textos,
el llibre sembla poca cosa, literàri-
ament. Amb tot, permet constatar

que Barceló és un escriptor valuós,
quan s’ho proposa. Poètic i foteta,
tant pot parlar de la seva trobada
amb el rei de Mustang com reflexi-
onar sobre la mort de la pintura o
descriure –sintètic, expressiu– el
paisatge. Gens retòric, molt sugges-
tiu, Barceló té el do de fabricar imat-
ges verbals potents, inopinades:
“Les meves aquarel·les de Caixmir
són com projectes de catifes falli-
des. Com si volgués explicar com és
una carxofa a un marcià cec.” I de
construir o descobrir associacions
insòlites, a l’estil de les correspon-
dències baudelairianes: el Taj Ma-
hal, per exemple, és “una nau gegan-
tina”, “una medusa en expansió” i
“una escopinada blanca”.

Inevitablement, el món i els pai-
satges de l’Himàlaia no estan tan vi-
vencialitzats com els de l’Àfrica, pe-
rò això no impedeix que molts dels
dibuixos se’ns revelin amb molta
força, com si l’artista els hagués cap-
tat amb un instint infal·lible i ha-
gués sabut plasmar-los amb una im-
mediatesa plena d’energia i de vivor.
Personalment, crec que el més inte-
ressant d’aquestes obres és que per-
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Labutxaca comença la col·lecció
Murakami, que posarà a l’abast

dels lectors catalans bona part de la
producció de l’escriptor japonès. La
iniciativa arrenca amb After dark, un
un relat atmosfèric que hipnotitza el
lector a partir d’una història mini-
malista i introspectiva que arrenca
amb una noia prenent-se un cafè en
un bar. Allà la jove s’hi trobarà el Ta-
kahashi, un amic de la seva germa-
na Eri: ella dorm profundament des
de fa dos mesos.

After Dark
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Nascuda a Cerbi, al cor del Piri-
neu, Raquel Picolo es va llicen-

ciar en ciències biològiques i es va
doctorar en ecologia terrestre. A
més de ser professora d’escriptura
creativa, comunicació escrita i guió
audiovisual, Picolo ha escrit les dot-
ze narracions que integren La nit als
armaris, un llibre que exhibeix pun-
tualment la plasticitat del vocabula-
ri pallarès i presenta una colla d’es-
cenaris que combinen ruralitat i mo-
dernitat sense dissonàncies.
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Pau Joan Hernàndez és un dels
traductors del francès més sol-

vents i actius de l’actualitat. Combi-
na les obres per a adults (Les benèvo-
les, de Jonathan Littell; L’art francès
de la guerra, d’Alexis Jenni) amb no-
vel·les per a joves. Una ampolla al
mar de Gaza, de Valérie Zenatti,
planteja la relació entre una adoles-
cent israeliana i un jove palestí: ella
vol conèixer què s’amaga rere l’altra
cara del conflicte i acabarà guanyant
un amic.

Una ampolla al
mar de Gaza
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meten confirmar el procés de pri-
mitivització deliberada de Barceló.
Cada cop més fascinat per l’art ru-
pestre dels primers artistes, que
sent com uns col·legues llunyans
però fraternals, Barceló cerca la ple-
nitud en la puresa de l’essencialitza-
ció, en l’autenticitat de la senzillesa.

En aquest sentit, és significatiu
que entre els dibuixos que surten al
volum no hi hagi gaires panoràmi-
quespaisatgístiques,iquel’artistaso-
vint prefereixi pintar només detalls
del que veu, o figures i elements con-
crets: des de tota mena d’animals
–peixos,micos,iacs,elefants,sempre
representatsd’unamanerahumanis-
ta, plena d’empatia– fins a flors, ar-
bres,rostreshumansiestàtuesdebu-
des. Elaborats a partir de pocs traços,
moltsdibuixosnodesentonarienales
parets de les coves de Chauvet.

Un altre aspecte remarcable de
Quaderns de l’Himàlaia és veure
com l’obra de Barceló segueix sent
heterogènia en la unitat. Vull dir
que Barceló sempre és Barceló, pe-
rò cada nova obra seva porta estam-
pat el segell –una garantia– de la
creativitat més aventurera.✒

Imatge de l’interior
de ‘Quaderns de
l’Himàlaia’


