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Hi ha un cant
de l’‘Infern’
que permet
veure
l’envergadura
del treball
del mallorquí

E
l periodista que va
haver de redactar el
titular de les foto-
grafies del camp
d’extermini de Ber-

gen-Belsen, publicades a The
Illustrated London News el 28
d’abril del 1945, es va decidir
pel següent: “Like a Doré dra-
wing of Dante’s Inferno: scenes in
Belsen”. L’associació de l’infern
dels camps amb el dantesc va
fer-se, doncs, ràpidament.
Malgrat que un era històric,
humà, i l’altre teològic, la
iconografia de l’horror descri-
ta pel genial escriptor florentí,
i representada pictòricament
per altres grans artistes en els
segles posteriors, s’ha imposat
en el substrat psicològic de
l’home occidental més enllà
de les reduccions que suposa
l’adjectiu que va associar-se al
seu nom. Els artistes plàstics
que es van deixar seduir per
l’obra dantesca van atorgar
validesa creixent a un adjectiu
cada vegada més rotund, divi-
na, que ja no es desprendria
del títol original, molt menys
emfàtic: Comèdia. És la tradició
d’excel·lència iniciada potser
per Botticelli, tradició que als
voltants del 1825, amb els
gravats de William Blake, va
rebre el sacsejament necessari
per entrar en la modernitat.
Una entrada que Doré fixaria
amb la seva famosa sèrie del
1861, a cavall entre el postro-
manticisme i el realisme.

La comèdia humana, aquest
era el títol que l’ambiciós Bal-
zac va donar al seu projecte
faraònic d’embotir tota la seva
època en un cicle de novel·les
que va dissenyar però no va
poder acabar d’escriure. La di-
nàmica de la modernitat,
doncs, s’encarregava de secu-
laritzar el títol de Dante, per-
què els inferns, purgatoris i
cels ja no calia buscar-los en
coves o en dimensions meta-
físiques, sinó que eren a l’Eu-
ropa del XIX, arran de terra. Al
Londres de Blake, al París de
Balzac i de Strindberg (recor-
deu la seva novel·la autobio-
gràfica Inferno), a la metròpoli
i al Congo de Conrad, en la
burocràcia sense déu de Kafka,
en el militarisme absurd d’El
bon soldat Svejk i de Viatge al fi-
nal de la nit. En un món que és
el nostre. El del segle XX, en
les raneres i darrers batecs del
qual encara ens movem.

Els principals artistes que
durant el segle passat van en-
frontar-se a la iconografia del
més enllà del poema de Dante
potser són tres. En primer lloc,
Salvador Dalí, que hi va pro-
jectar el seu món oníric, amb
un predomini del color rosat
gairebé picassià. En segon lloc,
l’amic de D’Annunzio i pintor
també italià Nattini, que va
continuar la línia de Doré,
amb uns dibuixos que se situ-
en entre la figuració realista i

la il·lustració infantil de lli-
bres, amb moltes acumulaci-
ons humanes. En darrer lloc,
el nord-americà Moser, autor
d’un món dantesc en blanc i
negre, de figures deshumanit-
zades i anònimes, entre el
gravat i el còmic artístic.

La primera gran il·lustració
de la Divina Comèdia del segle
XXI –a l’alçada de la tradició
de noms propis que s’ha ci-
tat– és la de Miquel Barceló.

PAOLO I FRANCESCA
Hi ha un cant de l’Infern que
permet veure l’envergadura
del treball del mallorquí. El
capítol és prou conegut. Al
Cercle dels Luxuriosos, on els
condemnats són arrossegats
per un vent funest, units en
una abraçada que no s’acaba-
rà mai, s’hi troben Cleopatra,
Marc Antoni, Semíramis i
molts altres que van caure en
la temptació d’una passió
sense llicència. Hi ha amb ells
una parella florentina: Paolo i
Francesca; Dante parla amb
ella, que li explica com un dia
llegint amb Paolo –en absèn-
cia del seu marit– els amors
de Lancelot i Ginebra, van be-
sar-se tot imitant l’acció dels
amants del llibre, i aquell dia
no van llegir més. Després, el
gilós va fer la seva aparició i els
llevà la vida.

Blake va resoldre aquesta
escena amb el dibuix en pri-
mer pla d’una força voragino-
sa (en forma d’ona, o de cargol
de mar gegantí), de la qual
Paolo i Francesca se separen
per adreçar-se a Dante i Virgi-
li, que són al fons, espe-

rant-los. En canvi, Dalí se cen-
tra en els cossos units en una
coreografia impossible, amb
un color carn que oscil·la en-
tre l’ocre i el rosa. Jo crec que
Barceló coneix l’ús d’aquests
colors per Dalí, perquè en al-
tres cercles es veu aquesta re-

cerca de la corporalitat ter-
restre dels condemnats, amb
tonalitats similars que sem-
blen voler pesar lleugera-
ment, com la sorra de platja
aixecada uns pams pel vent.
Però en aquest capítol dels
amants desventurats se n’a-
llunya; Barceló tria dibuixar
un remolí negre, cossos color
fang o sorra bruta, violentats,
incomplets; mentre la perifè-
ria del quadre es desfà, en blau
a la part superior de la pàgina,
en vermell a la inferior, i el
mateix remolí, en els seus lí-
mits, es desintegra en proto-
zous i bacteris, com una visió
microscòpica de la descompo-
sició de la matèria.

Així fixa el pintor mallorquí
l’espiral dels famosos amants.
I la completa amb una altra
il·lustració, un flash-back en
què es veu un Paolo viu i amb
ulls (la majoria de figures hu-
manes no en tenen, d’ulls,
potser perquè són mortes)

mentre penetra el sexe fosc de
Francesca, que sosté a les
mans el llibre que llegien fins
a un minut abans. El marit
espia darrere de la cortina,
com un voyeur o el client d’un
xou que aviat esdevindrà as-
sassí.

És evident que aquest mo-
ment de la Comèdia li interessa
especialment al pintor/lector:
no dedica tant d’espai a molts
altres personatges igual de
cèlebres o més, com Ulisses,
que ni tan sols és tractat de
forma individual. No em sem-
bla necessària la irrupció de la
pornografia, perquè la metà-
fora de la lectura com a pre-
àmbul eròtic és prou explícita
en el text original, per això
cap dels pintors que s’han in-
dicat abans s’atreveixen a
despullar la parella dissorta-
da. Però hi ha una lògica in-
terna que explica aquesta op-
ció arriscada. Una lògica que
apareix només si es té en
compte el conjunt de l’In-
fern: es revela quan un observa
el remolí obscur on es troben
els sodomites, al Cercle Setè.
És un eco, si no gairebé un
calc, del remolí dels amants
heterosexuals.

Juga fort Barceló, doncs, la
seva aposta per la contempo-
raneïtzació del text: el sexe
heterosexual i l’homosexual
són tractats de forma similar,
i més enllà de les ànimes, allò
que es despulla és el cos, ara i
sempre. Però ha de quedar
clar que l’ara és més porno-
gràfic que el sempre.

POÈTICA DEL CAOS
Un collage –al cercle dels
avars i els pròdigs– fet sobre
unes pàgines de crònica social
(lladres, polítics, etc.) d’un di-
ari italià actual apunta vers la
mateixa voluntat de remarcar
la vigència de la visió que
Dante tenia dels afers hu-
mans. Però la tècnica que
predomina és l’aquarel·la, ca-
paç de crear una atmosfera
sovint onírica, per inconcreta.

Pel que fa a la plasticitat,
considerada com una pro-
gressió a mesura que avan-
cen els cants, cal dir que els
colors de terra de les pàgines
inicials aviat es tornen ver-
mells, blaus, negres, però no
hi ha maniqueisme, és a dir,
al Purgatori i al Paradís conti-
nua havent-hi foscor, mal-
grat que potser no tanta com
a l’Infern. Sovint, el color li
guanya la partida a la línia.
Les ombres dels morts habi-
tualment no tenen un rostre
definit, però sí una corporeï-
tat que recorda vagament la
que Giacometti injecta a les
seves figures. L’anonimat és
subratllat per una poètica
del caos que tampoc es tren-
ca al cel. El creador només
individualitza quan es tracta


