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CULTU A

Un dissabte a Mallorca

La capella de Miquel Barceló
a la Seu de Palma –una catedral
enllestida per un antic partidari del
Papa Luna– sembla un altar barroc que
hagués estat submergit durant anys en
el mar; un altar després posat al sol,
que en assecar-lo l’ha esquarterat. Hi
duu clavat un ham. La matèria s’ha
desfet i barrejat, tot apareix arrodonit i
un xic fantasmagòric, com són
inquietants les restes d’un naufragi. En
el mig hi ha una figura espectral, que
potser és un Crist i potser una criatura
petita. Les vidrieres, ennegrides, filtren
la claror: és així com es veu la llum des
de sota l’aigua. Impressiona, aquest
altar; impressiona la manera perfecta

com s’integra a la Catedral, de manera
que no es copsa ni la potència ni la
novetat fins que no hi estàs a sobre,
perquè el color és el color de la pedra
amb què es construeix la ciutat. Miquel
Barceló transforma ara un espai a
l’ONU: què dic transforma! Inventa,
il·lumina, transmuta. He sentit dir:
agrada a tothom perquè és comercial.
Agrada a tothom perquè és bo, dic jo:
perquè no cal que s’expliqui, perquè és
pura potència creativa.

Fa milers d’anys, li vaig fer a
Miquel Barceló una de les primeres
entrevistes, no pas perquè el conegués,
que no era el cas, sinó perquè m’ho va

suggerir Sergio Vila-Sanjuán. Era al
Noticiero, ja veieu si en fa, d’anys.
Barceló era tan tímid que no va gosar
venir-hi sol, i es va fer acompanyar per
Mariscal, igual de tímid, però la unió fa
la força. El serrellet punxegut, mirant a
terra i amb aquella veueta. Vam xerrar
i recordo que vaig pensar: si aquest noi
no pintés, faria bestieses. Tanta era la
força soterrada que transmetia.

Palma està pletòrica de
creativitat: poetes, músics, petites
editorials, gent a tot arreu, però tot en
la seva justa mesura, sense ambicions
desbordades. Jo, que hi conferenciava,
els deia una cosa: la intel·ligència d’un

poble es veu en la manera com tracta
la cultura i el paisatge, les dues
pulsions de la identitat. Els
mallorquins es queixen molt, se senten
traïts –més pels que han manat que no
pas pels que manen, però també pels
que manen–, i és cert que des de l’avió
sembla ben bé que a l’illa no li càpiga
més construcció. Però ah, la ciutat! La
rara perfecció del barri antic, la pedra
daurada, el paviment de luxe, les
cadires de vímet en les terrasses, els
arbres de les placetes, la neteja pertot,
les botigues sense franquícies, el
silenci i, al vespre, els gats que et
veuen passar com si la història no
existís.❋
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■ David Castillo

La literatura portuguesa ha
donat un grapat de noms
imprescindibles a la literatu-
ra del segle XX, des de divos

comunistes com Saramago fins a nar-
radors de raça com Antonio Lobo An-
tunes i JoséCardosoPires,pernopar-
lar d’una legió anònima de poetes de
primera categoria. De tots ells, Cardo-
so Pires ha sigut el meu favorit, el mi-
llor poeta de la literatura portuguesa
sense haver escrit ni un vers a la seva
vida. Un escriptor extraordinari.

Als anys vuitanta, Cardoso va ser
un escriptor de referència, fins i tot
Balada a la platja dels gossos, una de-
vastadora novel·la criminal ambien-
tada en la Portugal de Salazar, va ser
traduïdaal catalàperLaMagrana.Per
aquella època, Alexandra Alpha
(Circe) ens va obrir els ulls com una
revelació única. L’any 2000, Proa va
recuperar un altre dels seus textos de
capçalera, Lisboa, llibre de bord:
veus, mirades, remembrances. Ara,
Edicions del Salobre, una de les bri-
llants editorials independents ma-
llorquines, publica De profundis, vals
lent, un interessantíssim relat de “la
mort blanca”, de “les tenebres blan-
ques”, de “l’home deshabitat” en
què es va convertir l’escriptor el 1995
quan un accident vascular cerebral
el va deixar als llimbs, sense poder
recordar ni tan sols el seu nom.

El relat sobre aquell personatge
nul, la memòria sobre la desmemò-
ria, li va servir a Cardoso per realitzar

Enelbuitblanc
Narració❚

El narrador portuguès José Cardoso Pires

De profundis,
vals lent

José Cardoso Pires
Traducció: Nicolau Dols
Edicions del Salobre
Port de Pollensa, 2008
Preu: 12 euros
Pàgines: 64

■ Impressionant
testimoni dels dies en
què l’escriptor va
perdre la memòria
després d’una greu
isquèmia cerebral, que
es repetiria fatalment
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el que ell anomena uns “apunts”, on
recupera les sensacions sobre la gent
que l’envoltava, la incapacitat per dis-
tingir ni la seva família o per llegir els
rètols de l’hospital ordenadament: els
confonia amb caràcters en ciríl·lic.

La pèrdua de la identitat, en
aquests temps de tòpics abomina-
bles instigats per polítics sense ima-
ginació ni escrúpols, podria ser la
base per a una xerrameca inacaba-
ble, però el seu testimoni és un relat
angèlic, immaculat, sobre una expe-
riència “en la boira”, sense passat i
amb un present que afrontava amb

una serenitat terminal. La incomuni-
cabilitat total, exclòs de lectura i es-
criptura, el va deixar a l’espera del
no-res, una ànima absent que es
passejava pel passadís de l’hospital
dins el capvespre de la memòria.
L’experiència, que havia estat prece-
dida per un greu accident de circula-
ció uns mesos abans, esdevindria el
1997 un llibre cabdal, dens i poètic,
despullant la memòria congelada
d’aquells dies. Pocs mesos després,
a l’estiu del 98, un nou vessament ce-
rebral el duia a un coma profund, del
qual ja no es despertaria.❋

■ D. Sam Abrams

Ja fa molt de temps que sabem que la història
no és una ciència objectiva, perquè té molt

de caràcter personal, ideològic, de modes meto-
dològiques i de manies d’època. Estem condem-
nats a reescriure constantment el passat remot i
el proper.

I això és exactament el que han fet amb la figu-
ra, la carrera i l’entorn del llegendari actor Enric
Borràs el gran especialista en teatre Francesc Fo-
guet i la crac en estudis literaris Isabel Graña. I el
resultat és un volum gruixut i bellament il·lustrat
i editat que recull una rigorosa, matisada i pon-
derada reaproximació biogràfica a Borràs, amb
la clara voluntat de precisar, més enllà de mites i
prejudicis, la contribució real de l’intèrpret a l’es-
cena catalana, espanyola i internacional.

Foguet i Graña han construït la seva obra a
partir d’un discurs biogràfic bàsic i lineal que es
va enriquint amb capes diverses de significat fins
que disposem d’un retrat força complex del per-
sonatge. Així, El gran Bor-
ràs. Retrat d’un actor ens
aporta dades sobre la
complicada vida personal
de l’actor, sobre l’extensa
xarxa de relacions profes-
sionals i culturals (Guime-
rà, Rusiñol, Xirgu...), sobre
tots els aspectes de la seva
carrera (repertoris, tècni-
ques, honoraris...), sobre la
recepció crítica de les seves actuacions i sobre
l’agitada situació social, política i econòmica de
rerefons.

Ara, gràcies a la utilíssima contribució de Fo-
guet i Graña, podrem enfocar d’una manera
molt més ajustada la imatge del gran Borràs.
Bona falta feia!❋
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Història,
memòria, records
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