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Il·lustració de Barceló de la portada del llibre

L’escriptura del monstre
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D
es de l’inici de la
creació artística, és
a dir, gairebé des de
l’inici del món, l’és-
ser humà ha exalçat

o justificat l’art amb teories que
molt sovint s’expliquen a través
de la ideologia. També els mo-
viments socials es podrien ex-
plicar a través de l’art. Això ho
sabem tots. Però a banda d’a-
questa deficient classe d’histò-
ria, al marge d’aquests creadors
que es poden convertir en ma-
tèria teòrica, d’opressió o
d’alliberament, hi ha altres és-
sers molt més escassos, els ar-
tistes que trenquen amb la seva
època per crear als llindars de
la raó, als extrems del temps
possible. Tot sense abandonar
un diàleg continu amb els
clàssics.

La perspectiva que hem as-
solit de l’obra dels grans pin-
tors ens proporciona una segu-
retat creixent a l’hora de valo-
rar la seva aportació. Però sem-
pre hi ha creadors que se’ns
escapen, figures que han entrat
a la llegenda per les dificultats
que suposa abastar-les del tot.
Se m’acuden noms com ara

Goya, Turner, Monet, Dalí i Pi-
casso, punts de reflexió sobre
els límits, quan aquests co-
mencen a obrir-se cap a l’ina-
bastable. Però a pesar de tots els
esforços teòrics, allò que tenen
en comú sempre ha estat difícil
d’establir des d’una perspectiva
acadèmica.

PINTURA I ACTITUD
Si ho valorem com a profans, hi
ha una característica comuna
als grans creadors, i la millor
paraula per definir-la podria ser
actitud. Hi ha una actitud de
recerca indestructible en les
múltiples versions que fa Mo-
net de l’Estació Saint-Lázare, als
mars ingovernables de Turner i
a la reconstrucció de tota la
història de la pintura que sem-
bla ser l’objectiu de Picasso.

Els inicis de l’obra pictòrica
de Miquel Barceló ja ens parlen
d’aquesta actitud, tant pel que
fa a la recerca sense límits
–molts recordaran l’adscripció
del pintor als Joves Salvatges i
les polèmiques exposicions
amb matèries animals– com a
la capacitat d’esperar la inspi-
ració treballant, la qual cosa és
molt a prop de l’art com a ob-
sessió. Emparenta art i consci-
ència, estètica i visceralitat.

A finals dels anys 80 Barceló
passa una temporada pintant a
Gao. Serà la primera escala de
llargues estades a diversos llocs
d’Àfrica. Pinta a pesar del vent,
dels mosquits i de la disenteria;
centenars de quadres, milers de
dibuixos. A l’Àfrica s’hi troba

com a ésser humà i llegeix
molt. A més de tot això, escriu
un dietari, en bona mesura no-
tes soltes, producte de petites
observacions o per absoluta
necessitat de comunicar-se, en-
cara que sigui amb les pàgines
blanques, que completa amb
dibuixos i traços de gran valor
estètic.

Diguem-ho d’entrada: que
ningú esperi trobar als Quaderns
d’Àfrica una obra cabdal de la
literatura. Els textos són, com a
mínim, circumstancials, sovint
fugissers i sense transcendèn-
cia. Però, alhora, la seva lectura
és una experiència única. Bar-
celó ens hi revela les seves pas-
sions, la pintura, les dones; és a
dir, el sexe; les difícils condici-
ons de vida a l’Àfrica, i també
l’escriptura com a un altre ca-
mí cap a l’art, cap a la com-
prensió de l’art. Moltes de les
frases que podríem esmicolar al
llarg del llibre són una bona
eina per endinsar-nos en l’obra
pictòrica d’un autor irrepetible:

“Continuo jugant a ser un
monstre. Ser un monstre és
l’única manera de canviar el
destí”. Barceló també perse-
gueix, tot i la intermitència o
les mancances de la seva es-
criptura, la recerca d’absoluts.
Així no s’està de dir: “Pintura
forta i lenta versus Action Pain-
ting”, una autèntica declaració
d’intencions, i “Com més pinto,
menys escric. Bon senyal”, en
què declara l’escriptura una
activitat secundària.

UNA EDICIÓ ACURADA
L’acurada edició de Galaxia
Gutemberg / Cercle de Lectors
ens permet accedir a aquestes
reflexions en viu, sense filtres,
gairebé sense la mínima retòri-
ca. A tot això hi ajuda la dotze-
na de pàgines en què s’ha re-
produït el dietari tal qual, amb
dibuixos i text. Ens agradi o no
la pintura de l’autor, hi ha una
autenticitat al seu text que es
barreja amb la vida quotidiana,
que ens presenta el monstre
–l’ésser humà– al costat del
monstre-artista. Tot plegat for-
ma un text que ens fa saltar per
damunt de les repeticions, de
les obvietats, de la simplicitat.
Potser Barceló només aspirava a
reflectir el batec del moment, i
ha aconseguit un llibre im-
prescindible, d’aquells que
haurien de servir com a manu-
al a tot artista que vol anar més
enllà de l’aparença mediàtica.

Però tampoc podem deixar
de banda que, aquests Quaderns
d’Àfrica, amb una certa intenció
literària s’haurien convertit en
un text encara més important.
No obstant, sembla que el signe
dels temps no va per aquest
camí. Ens quedem, doncs, cele-
brant el pensament, l’actitud,
les idees, i afligits per la poca
volada de la prosa. Manies
d’escriptor? Potser.

Els mormons i les
tàctiques editorials
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A
mb aquest llibre viu-
ran una experiència
ben curiosa: cap de
les dues idees que et
dóna l’editorial a la

franja publicitària és certa. I la
que no ens diu, per sort, és ex-
traordinària. Vet aquí un
exemple del problema de mol-
tes editorials avui en dia: com
captar l’interès del lector?
Amb una idea atractiva, encara
que sigui falsa? Ens informen
que Obedeceré a Dios “és la mi-
llor reconstrucció de crims en
sèrie des d’A sang freda de Tru-
man Capote”. Comences a lle-
gir el llibre i veus que no té res
a veure amb crims en sèrie (es
confon clamorosament crims
en sèrie amb un crim múltiple) i
que encara té menys a veure
amb l’obra de Truman Capote.
Com a lector t’enfades molt.
No entenem què es pretén.
Potser les noves tècniques de
màrqueting diuen que cal
captar l’atenció del client com
sigui, encara que sigui enga-
nyant. Però senyores i senyors,
en aquest cas no calia. Tal com
es diu en l’argot editorial,

aquest llibre es vendrà tot sol.
Algú va pensar que anunciant
un llibre de crims en sèrie tin-
dria més èxit que no pas si es
feia sobre el que realment
tractava. I, sortosament, no és
veritat. Obedeceré a Dios és una
atractiva immersió en la socie-
tat dels mormons a partir d’u-
na excusa argumental que ni
tan sols hi té gaire importàn-
cia: un doble crim dels anys 80
provocat per la bogeria sectà-
ria. I en aquest sentit hem de
dir que la proposta és immi-
llorable: estremidor, esclaridor
i ben documentat. I, en la línia
dels llibres d’investigació –o
de biografies– dels nord-ame-
ricans, fet amb rigor i sobre el
terreny, buscant testimonis.
L’ha escrit un vell conegut de
la majoria d’aficionats a l’alpi-
nisme: Jon Krakauer, autor del
conegut best seller Mal d’altura.

Per al lector curiós, desco-
neixedor del fenomen del
mormonisme, Obedeceré a Dios

és una entrada perfecta. L’au-
tor se centra en un dels punts
més coneguts dels mormons,
la poligàmia, per fer-nos entrar
a poc a poc en aquest món
fascinant en què es barreja el
fanatisme religiós amb el
pragmatisme més radical,
l’honestedat de molts creients,
amb el control polític, social i
econòmic d’una minoria.

UN PUNT DE CONTRADICCIÓ
La poligàmia es un punt de
contradicció i de confrontació
dels mormons des del primer
dia. Una confrontació que es
donava –i es dóna– entre ells
mateixos i amb la societat del
que anomenen els gentils (ells
es tracten de sants). Ja a finals
del segle XIX, la branca oficial
mormona va abjurar de la po-
ligàmia per evitar problemes
amb el govern dels Estats
Units. Molts mormons no ho
van acceptar i s’hi van enfron-
tar –i s’hi enfronten– a base

de cinisme. Els homes es casen
legalment amb una dona i les
altres cinc són amants. Com
que la idea és tenir molts fills
amb cadascuna, a més a més,
aconsegueixen que els serveis
socials de l’Estat es facin càr-
rec d’uns quants milers de
mares solteres. Això és així,
encara ara.

Realment, per a qui, com un
servidor, no tingui ni idea de
la societat mormona, Obedeceré
a Dios és un llibre d’investiga-
ció que captiva des de la pri-
mera línia. És capaç de comu-
nicar-te aquesta presència
contínua i total de la violèn-
cia, ja des del principi de la
seva existència. Per això, el
crim que justificava la pro-
posta editorial de Península,
ja ho hem dit, no és més que
una simple anècdota. Tota la
vida dels mormons està feta
sobre la violència i l’assassinat
per tal de continuar endavant,
per tal de sobreviure. És veri-

tablement estremidor. Kraka-
uer arriba a comunicar amb
precisió aquest sentiment de
persecució que fa que tantes
generacions de nord-ameri-
cans educats en les creences
mormones no sols hi reaccio-
nin en contra sinó que arribin
a ofuscar-se fins a límits peri-
llosos. A mitjan segle XIX, el
president Buchanan va arribar
a enviar tot un exèrcit a l’a-
leshores territori de Utah per
imposar-hi els funcionaris fe-
derals i restablir-hi la consti-
tució. Va ser una guerra de
baixa intensitat, sense trets,
exceptuant el cas d’una cara-
vana de colons que es dirigia a
l’oest i que van ser massacrats
pels mormons amb l’ajut
d’uns quants indis.

EL FANATISME RELIGIÓS
Obedeceré a Dios val molt la pena
per diversos motius, però n’hi
ha un que es desprèn de l’allau
de documents, informació i
opinió del seu autor: amb tot el
respecte per als creients ho-
nestos, el fanatisme religiós és
caldo de cultiu de societats
conservadores, retrògrades, cí-
niques i, finalment, inhuma-
nes. I col·locat als Estats Units,
a més, ens demostra que de
fonamentalistes religiosos (ca-
paços d’esdevenir fanàtics as-
sassins) n’hi pot haver a tot
arreu, no només a l’Islam.


