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Barceló no pot
deixar de ser
una veu
inconformista
que s’allunya
de la poesia en
català de
mitjans dels 70

que surt dels paràmetres més
habituals de la poesia. Així
doncs, tot i que a l’hora de
presentar-se als premis opta
per una poètica més aviat tra-
dicional, Barceló no pot deixar
de ser una veu inconformista
que s’allunya del que calia es-
perar de la poesia en català a
mitjans dels anys 70. Immor-
talmort que et mors és una de les
altres obres en vers destaca-
bles, aquest cop formalment
més suggerent.

I abans no acabi aquest petit
recorregut per les dues enes
de Joann Barceló, només vull
recordar el vessant d’agitador
cultural. El maig de 1974 sor-
geix el grup 2 Quarts de 10,
del qual formen part el mateix
Barceló, Toni Soler, Lluïsa Pa-
hissa i Carles Netto, i en el
qual també participaran Josep
M. Figueres, Miquel Març, Biel
Mesquida, Josep Espunyes,
Damià Barceló, Andreu Mar-
tró i Miquel de Palol, entre
d’altres. En el text de presen-
tació del volum antològic del

grup La mare dels ous (1975) di-
uen: “Art?, literatura?, críti-
ca?, creació? Res, això vol dir
que no heu entès res de res.
Aquí tan sols es guixa... i prou
–tanmateix, que n’és, de
compromès, això de guixar!”.
Més tard, el 1975 i amb Josep
Lluís Català, crea una editorial
casolana, Àcid S.A., i l’any 76
funda Desperta Ferro! Grup
d’Art al Poble: “Per als ador-
mits i els qui ai! no saben so-

miar: Desperta ferro!”. El 1979
publica l’antologia Escriptor
lleidatans contemporanis. Prime-
ra antologia. I entremig de tot
plegat, edicions de revistes i
calendaris, exposicions i al-
gunes lectures. I el fet de ser
un escriptor brillant, fora
dels esquemes, i el fet de ser
un agitador incombustible i
el fet de ser, també, un ex-
cel·lent escriptor de llibres
infantils i juvenils van fer que
cap a l’any 79 el nom de Joan
Barceló, amb una o dues enes,
sonés bastant. Però un dia de
juliol del 1980, aviat farà vint
anys, Barceló moria al seu pis
de Gràcia. I aquestes cir-
cumstàncies fan que Barceló
sigui un nom inexistent a les
històries de la literatura, però
que, alhora, alguns encara el
recordin –no fa pas tant que
va morir–, i és que, com
apuntava al principi, la seva
és una escriptura perifèrica
no pas per negació sinó per
afirmació, i qui llegeixi Mira-
cles i espectres, per exemple,
entendrà per què.
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L’Avenç. Número 251.
L’Avenç. Barcelona,

octubre 2000

A
mb un editorial que
recomana “mirar
més cap a València”
perquè allà també hi
ha en joc “el futur de

la nostra llengua i de la nostra
cultura”, aquest número de-
dica el seu dossier a mostrar
com ha viscut el País Valencià
durant el darrer quart del se-
gle XX.

Les particularitats d’una eco-
nomia, la valenciana, que ofe-
ria treball abundant i que s’ha
anat transformant fins a sol·li-
citar bàsicament treball quali-
ficat; la història política a través
dels diversos processos electo-
rals i el paper social que ha
tingut la premsa editada al País
Valencià, són alguns dels punts
de vista que adopta el dossier.

A més a més es reprodueix
una entrevista amb l’arqueòleg
italià Carmine Ampolo amb
motiu d’un col·loqui internaci-
onal sobre mites de fundació de
ciutats i s’ofereix un article so-
bre la presó de dones de Barce-
lona entre el 1939 i el 1945.

Illacrua. Número 81.
Associació Cultural

Illacrua. Barcelona,
setembre 2000

C
ultures en resistència és
el títol sota el qual
s’agrupen tot un se-
guit d’articles que
volen oferir un repàs

del segle XX “a través de la
creació i l’expressió artística i
cultural, sense oblidar el seu
marc històric”.

Així, a la revista es mostra la
tasca que es du a terme a l’as-
sociació Drap’Art amb l’ano-
menat art del reciclatge; s’estu-
dia l’evolució que ha sofert la
“subcultura gai” en passar, en
relativament pocs anys, de ser
“dominada a integrada”; es
demostra com la cultura po-
pular també té un vessant
subversiu tot i que no ho
sembli; s’aposta decididament
per una major presència d’o-
bres d’art fetes per dones en
els museus de tot el món i
s’estudia com les avantguar-
des artístiqes de principi de
segle han acabat “convertides
en acadèmia per la societat de
la informació”.

Canals i boscos Domingo al Real
Descobrir. Número 36.
Grup 62. Barcelona,

octubre 2000

L
a plana d’Urgell és la
protagonista del dos-
sier d’aquest número
que s’endinsa, entre
d’altres, en la història

dels seus canals, que no van
ser una realitat fins al segle
XIX; en la de la fàbrica de su-
cre de Menàrguens i en la de la
dessecació de l’estany d’Ivars,
segons alguns, per pura espe-
culació econòmica.

El Pallars Sobirà té alguns
dels millors boscos vells de
Catalunya, és a dir, aquells
que no han estat tallats ni
aprofitats des de fa com a mí-
nim cent anys. Les imatges
captades per Oriol Alamany
demostren com són de neces-
sàries les tasques de conserva-
ció que duen a terme organit-
zacions com l’Agrupació de
Defensa Forestal Mig Pallars.

Foixà, Torroella, Cruïlles i
Torrent limiten el quadrat d’or
de l’Empordanet on es troben
els pobles i paisatges més bo-
nics de la zona. Vicent Pagès
convida a passejar-s’hi.

Ópera Actual. Número 41.
Ópera Actual. Barcelona,
setembre / octubre 2000

L
a relació que les
òperes de Verdi han
tingut amb el cine-
ma és l’eix central
del dossier. L’espec-

tacularitat de la seva música,
els seus trets melodramàtics,
la popularitat d’alguns dels
fragments i una durada ideal
per al setè art, han fet que la
música de Verdi d’hagi vist
durant unes quantes dècades
també en pantalla.

S’hi entrevista, a més a
més, Plácido Domingo, “mú-
sic integral, superheroi del
marketing, artista consagrat,
admirat i respectat”, que es
podrà tornar a sentir i veure
aquesta temporada interpre-
tant Parsifal en el Teatro Real
de Madrid.

Una entrevista amb La Fu-
ra dels Baus arran de la seva
nova creació; la crítica de les
representacions que s’han
dut a terme en qualsevol
punt de l’Estat i del món i la
secció de discos recomanats
clouen el volum.

Una bona notícia
E . E .

➤ Sens dubte: una bona notícia. Ja ens haví-
em acostumat al Barceló pòstum, però aquest
cop es tracta d’un rescat que no ens esperà-
vem pas. Tan sols Albanell n’havia parlat a
Serra d’Or i Josep Vallverdú n’havia fet una
ressenya per a una editorial. I semblava que
l’escriptura prolífica de Barceló ens havia
mostrat totes les seves cartes. Ara, Julián Ace-
bón i Jordi Casals, estudiosos de Barceló i que
ja havien curat l’edició de l’obra poètica, ens
ofereixen Diumenge a la tarda, que està ben
lluny de ser quatre papers arreplegats de
l’escriptori de Barceló. De fet, ja l’havia pre-
sentat a un premi literari i estava, per tant,
enllestida i preparada per ser publicada.

Diumenge a la tarda és una mostra més de la
incansable necessitat d’escriure de Barceló.
Necessitat, perquè només així ens podem ex-
plicar –lluny de justificar– un escriptura pro-
lífica i viva, que s’escriu a si mateixa amb una
riquesa extraordinària. Potser no és, Diumenge
a la tarda, tan rodona com el conjunt de Miracles
i espectres, però deixa, al final de la lectura,
aquella agror pròpia d’haver entrat en el més
profund dels mecanismes vitals. Diumenge a la
tarda és, i això la distingeix de la resta de llibres
seus, una novel·la amb arrels autobiogràfiques
(encara que en té ben poc, d’autobiografia).
Explica els tramats entre els hostes de l’Hostal
Segre, del carrer Simon Oller de Barcelona.
Diguem que les experiències vitals de Barceló
tan sols s’hi traspuen, s’hi escampen com el
greix que recorre l’hostal: quan el 1973 Barceló
va arribar a Barcelona s’hi va instal·lar, a
l’Hostal Segre, i és a partir d’aquests records
que construeix aquesta ficció. Suposo que és
per això, pel fet d’haver-ho viscut de primera
mà, que la sordidesa i la solitud són tan cons-
tants en el llibre.

Entrant en la ficció, el llibre s’articula en-
torn, tal com dèiem, de la solitud dels habi-
tants de l’hostal i la sordidesa dels voltants dels
carrers Avinyó i Escudellers i Ample, i del sexe.
Al capdavall, per algú que conegui l’escenari,
tot ve a ser el mateix. I no és per res que la
novel·la, en una de les seves versions, duia el
subtítol de Cecs sexes. No crec que es pugui
considerar la novel·la d’eròtica (i per la portada
ho sembla), però al cap i a la fi és el que la salva,
el que l’acaba de teixir i donar-li coherència.

Molt sovint s’encalla en descripcions i situaci-
ons vagues i és el sexe, l’erotisme, la porno-
grafia que, més enllà de donar-li un recurs
quant a l’acció (que no li cal), basteix un veri-
table teixit de tensions entre els personatges.

Tot amb tot, cal advertir als lectors impa-
cients que Diumenge a la tarda és una novel·la
d’arrencada lenta; no es construeix fins ben
entrat el tercer capítol. Fins llavors: descrip-
cions suculentes, perennement sinestèsiques,
inesgotables i riques, però que ben sovint no
duen enlloc. No hi ha dubte, no obstant això,
que la llengua de Barceló es manté viva, gens
neutra, i amb una imaginació desbordant,
que va dels recursos de l’oralitat i de la parla
popular a una recerca incessant en el lèxic. I
és quan la trama es basteix que la llengua
adquireix el seu sentit total. I Barceló ens ob-
sequia amb uns monòlegs interiors que són el
millor colofó a una història que no existeix i
que t’acaronen l’orella.

FOLLIA PER L’ESCRIPTURA ‘NECESSÀRIA’
Diumenge a la tarda és un altre exemple de la
facilitat d’escriure de Barceló. Manté una
llengua particular i fins i tot el narrador
sembla que participi d’aquesta follia per un
llenguatge i per una escriptura necessària. En
el narrador hi entren els personatges i les
mirades objectives i també el mateix autor,
qui, alhora, es deixa confondre en diversos
personatges (el maniàtic de la 31, l’estudiant)
i en el greix i en el baf. En altres paraules, hi
ha un transvasament constant de veus (de
personatges, de parles) i el mestre i l’estudiant ja
han perdut els seus rols i tots tenen la neces-
sitat, en la solitud, de treure a la fosca –no sé
si a la llum– el seu construir-se, la seva inici-
ació. I això, enmig del desacomplexament i
del regust agredolç dels cossos que es troben
i es freguen.

Ja no queda cap novel·la de Barceló per pu-
blicar. I aquesta, l’última, em sembla que seria
un bon comiat. Però el que se’n pot treure de
llegir Diumenge a la tarda i els seus relats i els
seus poemes és que Barceló, el que coneixem
de Barceló, apunta directament cap a un es-
criptor incontenible i màgic, que feia de l’es-
crptura no un hortet, ans una ullada singular.
Valen la pena les escasses pàgines –146– del
llibre de Barceló. I acabo Diumenge a la tarda i
m’encamino cap a una de les tasques del car-
rer Simon Oller.


