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MIQUEL B
“N

em?”, li dema-
no a Miquel
Barceló. I se’m
queda mirant.
Som diven-

dres de la setmana passada al
bar del Teatre Lliure, devers una
hora i mitja després del final de
la representació de Paso doble.
Ja ha acabat de parlar amb tot-
hom, amb els seus amics barce-
lonins. “Nem”, em respon, i tra-
vessem com esperitats les taules,
la porta, la passarel·la superior
del Palau de l’Agricultura, les es-
cales i, de cop, sense saber on
vaig, em veig dins un taxi, amb el
pintor i una dona, Luisa, que ha
de fer liaison d’alguna cosa.
Abans d’entrar al vehicle, li co-
menta que ens acompanyarà “un
noi mallorquí a qui he estat enre-

Quedem al
Lliure per a una
entrevista
convencional,
i passen les
televisions, la
ràdio, fins que
arriba l’hora de
‘Paso doble’.
Parlem cinc
minuts al
camerino
i prometem
veure’ns
després.
De cop serem
dins un taxi
amb Barceló...

Text:Conversa❚ Andreu Gomila

ARXIU

Dins un taxi amb

El pintor
està
preparant
una obra
amb Peter
Brook

dant fins ara, perquè em vol fer
una entrevista”. Una conversa
que arrenca dins un taxi de camí
cap a un restaurant i que s’esvai-
rà davant l’Hotel Casa Fuster, a
les dues de la matinada. Entre-
mig haurem parlat de Mali, de
François Augiéras, de Blai Bonet,
de Miquel Bauçà, de Paul Bowles,
de bonys, peixos, gallines que no
són gallines, poc de l’art i de la
vida. “Al final no hem fet l’entre-
vista, però és millor això, no?”,
em dirà abans que ens separem.

Miquel Barceló està cansat.
L’hora que passa damunt l’esce-
nari colpejant, esqueixant, un
mur d’argila fatigarien fins i tot
un home de 20 anys. Diu que li
agrada continuar amb Paso
doble tres anys després de l’es-
trena perquè li permet analitzar

la seva pintura, perquè no actu-
en, no interpreten, cosa que al
seu partenaire, Josef Nadj, li va
costar d’assumir de bon principi.
Li comento un vers de Mallarmé,
de Le pitre châtié, en què afirma
que ha foradat “un mur de tela
amb una finestra”, perquè hi veig
la referència final de la perfor-
mance, amb el pintor i el ballarí
foradant la paret i esmunyint-
s’hi. “No hi havia pensat, però
m’agrada que en parlis. En
aquesta obra no hi ha res anteri-
or, cap intenció. El que cercàvem
és el que és, treballar amb l’argi-
la”. Al matí, durant una petita re-
unió amb la premsa, recordo que
ha dit que, als 17 anys, penjava
d’una paret de la seva habitació
una de les famoses fotos de Hans
Namuth de Jackson Pollock, amb
l’artista nord-americà gairebé
ballant mentre ruixava de pintu-
ra un llenç. La crítica Dore
Ashton, al llibre Miquel Barceló.
Al bell mig del camí de la nostra
vida, també parla de Pollock i de
com la seva manera de pintar va
influir el nostre protagonista, que
crea gairebé estirat al terra.

Augiéras i Lacuesta
La Luisa parla pel mòbil tot inten-
tant trobar una taula lliure en
algun lloc. Quan penja comenta
amb Barceló alguns dels proble-
mes que arrosseguen amb el Fes-
tival d’Avinyó, productor de Paso
doble. Passa que volen que el
certamen francès s’impliqui al
100% en el rodatge de la pel·lícu-
la que Isaki Lacuesta realitzarà a
Mali. M’ensumo que el director de
La llegenda del temps ens espe-
rarà a sopar i recordo que, al
matí, el pintor m’ha dit que teni-
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en una cita per perfilar una sèrie
de detalls del film. I així és. Arri-
ben ell, la seva parella, la guionis-
ta Isa Campo, i un home estran-
ger, possiblement alemany, que
fa cara de productor i que ano-
menarem Arthur. Al passadís del
Botafumeiro, tothom que pot
busca saludar l’artista. Esperem
una mica i ens porten a taula.
Barceló demana quatre coses per
picar, vi i res més. Volem parlar i

ja és tard per sopar.
Mali, el film, Augiéras,
centraran tota la con-

versa. Per això ha
quedat amb La-
cuesta. Jo, apli-
cat, escolto i
miro un crea-
dor enorme,
“el successor
de Picasso”,
segons Dore
Ashton, un re-
alitzador que
tot just comen-
ça i que ha pro-
vat de gaudir
d’una mirada
pròpia. Només
intervindré en
un moment, en

comentar que
Augiéras, un dels

leitmotiv de l’anto-
lògica que Barceló
prepara per a la Bi-

ennal de Venècia,
també pintava. “Esta-

va obsessionat amb la
pintura. No us penseu

que era un passatemps,
per a ell. S’ho prenia igual de

seriosament que la literatura.
Era un home una mica estrafolari,
que pensava que el seu temps

havia d’arribar. El va descobrir
André Gide, però després no va
passar res. Va morir el 1971”, in-
dica Barceló. Temps no gaire
ajustats a un artista que va voltar
per mig Àfrica en l’època de la
Nouvelle Vague, que repartia els
seus llibres manufacturats entre
la gent il·lustre de l’època. El pin-
tor commina el director a conèi-
xer Paul Placet, el gran amic
d’Augiéras i impulsor a França.
“Us explicarà coses increïbles. No
tenia res i ara deia que havia he-
retat una gran fortuna, o que
tenia un vaixell ancorat al port de
Gènova. Li donava un mapa a
Placet, hi marcava una creu i li
deia: em trobaràs aquí. Com si
fos fàcil localitzar algú en un
mapa enmig d’Algèria”. Barceló
està decidit a recuperar la figura
d’Augiéras. Fins i tot comenta
que li va proposar a un director
d’un poderós museu madrileny
la possibilitat d’exhibir els seus
quadres. “Podreu descobrir un
artista francès, fer el que els fran-
cesos han fet sempre amb els es-
panyols”. Però no va tenir sort.

Més tard, en el tercer acte
d’aquest viatge, tot parlant de Blai
Bonet, que també deia que havia
conegut Joan Pau II o Henry Mi-
ller, veig la connexió amb Au-
giéras. Entre el nascut a Roches-
ter i criat entre París i Périgueux
(Aquitània), i el de Santanyí. Tots
dos pateixen aquesta obsessió
pel viatge, pel nomadisme, per les
il·lusions i el reialme de la imagi-
nació. No debades Ashton defi-
neix Barceló com “un Llull mo-
dern”. En Augiéras el pintor ha
trobat una cara darrere del mirall.

L’artista va ser a
Barcelona el cap de
setmana passat per

representar ‘Paso doble’

PERE VIRGILI

PASSA A LA PÀGINA SEGÜENT
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Mali
“M’agrada l’Isaki; s’ha llegit tot el
que li he comentat de l’Augiéras,
es pren les coses seriosament”,
em dirà en sortir del restaurant.
A dins, la conversa continua,
avança i recula. Ara anem a la re-
lació de Paul Placet amb Au-
giéras, ara ens aboquem a Mali,
segurament una de les obsessi-
ons més grans de Barceló. La va
descobrir a finals dels 80 i avui és
un dels seus tres pols creatius,
amb Artà i París. Està instal·lat al
país dogon i ens explica que viu
dalt d’un penya-segat –“Com a
Farrutx”, em diu tot mirant-me–,
cosa que l’equip de rodatge ha
de tenir en compte quan vagin a
gravar. Les coses poden caure,
vaja. I s’ha de pujar fins dalt. Bar-
celó comença a espantar els co-
mensals. Els diu que a casa seva
només s’hi pot arribar a peu, que
no hi ha cap metge en quilòme-
tres, que no hi ha cobertura de
mòbil, però sí que hi ha el “télé-
phone sans pils”. “Sabeu que els
dogons no saben pronunciar la f,
i els diuen així a les notícies que
volen. No sé com s’ho fan, però
sempre saben quan arribo. És in-
creïble. Encara que no hagi avi-
sat ningú”.

Barceló està amoïnat per la di-
mensió humana del rodatge.
“Seran almenys 20 persones i
això en un poble de 300 es nota”.
L’Arthur diu de portar-hi un
metge o, en tot cas, un il·lumina-

dor, un elèctric o un càmera amb
nocions de medicina. Tots riuen.
Barceló els recomana que es por-
tin tots els comestibles de Cata-
lunya, sobretot menjar japonès,
coses deshidratades, per no afar-
tar-se sempre d’arròs amb po-
llastre. “A Mali no s’hi va a men-
jar, precisament”. Recorda que,
al principi, tenia una gàbia amb
faraones. No sap explicar als que
estan amb ell quina au és aques-
ta. “Una mescla de gallina i de
perdiu, negra, amb taquetes
blanques”. Ningú no n’ha vist mai
cap. “I tu, que ets de Felanitx, no
estàs empegueït de no saber-
ho?”, em recrimina, burleta.
Doncs, un dia van caure estimball
avall i a qui era al galliner alesho-
res li diuen qui va matar les galli-
nes del pintor.

Paso doble és una creació
seva i vol que el colofó sigui el

La biblioteca de Bowles
Som davant del Casa Fuster.
Enmig de la conversa apareixerà
algun admirador/a, i fins i tot n’hi
ha un que li demana un autògraf
allà on sigui. I li allarga una re-
vista de vés a saber què, que
porta a sobre. El pintor somriu i
accedeix. És tard. “M’entusiasma
la teva relació amb Paul Bowles,
que va fer un llibre sobre tu, Too
far from home”. “Tenc la seva bi-
blioteca, tots els llibres que tenia
a casa. M’ho va donar. Un dia
l’enviaré a Tànger. No sé si allà
saben que va existir”. “¿És veri-
tat que has dit que series com ell,
que acabaries renegant de tot i

instal·lant-te per sempre a Àfri-
ca?”, li demano. Barceló s’atura i
torna a riure. “Potser sí, potser
sí”. “¿Amb qui et quedes, amb
Port o Kit?”, li pregunto, fent re-
ferència als dos protagonistes
d’El cel protector. “Sempre m’he
vist més com a Kit”, diu, i em
parla dels seus contes, d’un en
què un home es transforma en
tauró. Els ulls li brillen en recor-
dar aquest nord-americà únic
que, segons comenta el pintor,
odiava la versió cinematogràfica
de Bernardo Bertolucci sobre la
seva primera i més famosa
novel·la.

Li dic a l’artista que crec que
Bowles és avui, almenys a Cata-
lunya, un autor injustament obli-
dat, que no n’hi ha gaires coses a
les llibreries. I afegeixo a la llista
Blai Bonet. I crec que aviat hi
podré sumar Miquel Bauçà, fela-
nitxer com Barceló. “No sé si està
oblidat, en Miquel. Té els seus se-
guidors, no? En Xavier Folch [edi-
tor del Grup 62 i que el va man-
tenir a Empúries contra tota lògi-
ca mercantil] el considera un dels
millors poetes catalans contem-
poranis, al costat de Vinyoli i de
Marçal... La poesia és difícil. A Ga-
llimard sempre intent que publi-
quin alguna cosa de poesia, però
és molt difícil. Ara crec que trau-
ran un Gimferrer”. Li agrada xer-
rar de Bauçà, ja que, com assegu-
ra, es va criar prop dels Meravell,
la seva família. A Barcelona, a
més, a mitjans dels anys 70, quan
el pintor va venir a estudiar a la
Llotja, va ser veí del poeta. “El
1975 ens vàrem prendre un àcid,
amb una amiga, i crec que no va
ser gaire bo per a ell, per així com
estava. Record que estava obses-
sionat a despullar-se. Quan arri-
bàvem a casa, sempre deia: «¿I si
ens traiem la roba?”.

A l’Himàlaia
Barceló és un lector voraç, un
pintor molt connectat amb la li-
teratura i ho demostra. Gairebé
li pots parlar de qualsevol autor,
del seu domini lingüístic o forà.
Llegeix les últimes grans nove-
tats i conserva una gran memò-
ria literària. Els seus quadres
amb la literatura com a tema no
són fruit de la casualitat, ni cap
cortina de fum. Em demana què
pot veure a Barcelona aquests
dies, sense ser conscient, d’entra-
da, que li queden una sèrie de
funcions. Li recomano enfervorit
l’Ivanov que ha muntat Pep
Tosar, un altre compatriota, al
Círcol Maldà. No sap si hi podrà
anar, però la proposta que li ex-
plico l’engresca. Ara, el “Llull mo-
dern”, quan deixi Barcelona, se’n
va a caminar per l’Himàlaia i des-
prés torna a París. A banda de

Dins un taxi amb
MIQUEL BARCELÓ

film d’Isaki Lacuesta a Mali. Ho té
tot al cap. Pretén rodar la perfor-
mance just quan caigui el sol i en
un sol dia, una única funció. Hi
haurà altres històries, que van a
càrrec del director. Vol que tot el
poble hi sigui, aquell horabaixa.
“És una manera de tornar-los al-
guna cosa. La gent sempre ha
anat allà a prendre-los coses,
músics, defenses centrals, recur-
sos naturals. I jo vull tornar-los
alguna cosa”. Introdueixo el
tema Henning Mankell, l’escrip-
tor suec que viu a Moçambic i
que es queixa del que planteja el
pintor. “No m’agrada gaire. Vaig
llegir un parell de novel·les seves
i no em van dir res”. Comento a
la taula que, no fa gaire, van
muntar una obra seva al TNC,
Antílops, i que el text tampoc em
va entusiasmar, per esquemàtic
i per alguna altra cosa més que
no sabria citar. Parlem de teatre,
de l’encís de les Bouffes du Nord
de Peter Brook. “Estic treballant
amb ell, és extraordinari. Primer
havia de fer una coseta, una
mena d’escenografia, però crec
que actuaré, faré com de Buda,
no ho sé”. Riu. Dies més tard
m’assabento que es tracta d’una
òpera petita de Mozart i que pot-
ser la tindrem per Temporada
Alta.

L’artista està cansat de tant de
trull. Abans de començar la fun-
ció al Teatre Lliure, al seu cameri-
no, en l’única part d’aquesta en-
trevista gravada [vegeu la pàgina
11], em deia que quan sortia del
taller per escometre altres activi-
tats l’envaïa la sensació de perdre
el temps. Que l’únic que pretén és
treballar. Avui ja ha ballat un pas-
doble i vol anar a dormir. S’aixe-
ca de la taula, decidit, saluda tot-
hom i es disposa a sortir. Jo, es-
clar, el segueixo. Baixem Gran de
Gràcia i per primer cop parlem de
tu a tu. Seguim la conversa anteri-
or i confessa que no li acaba
d’agradar el cinema majoritari
d’avui, aquest art industrial que
sembla caduc. Torno al teatre per
introduir-nos en Blai Bonet. Li dic
que caldria recuperar-lo amb una
gran obra a partir de Míster Eva-
sió. “Seria una gran idea, així com
fer una obra sobre aquella
novel·la de Villalonga..., com es
diu? Aquella novel·la com pop”.
Desconcertat, li proposo Andrea
Víctrix, Un estiu a Mallorca. “Pal-
mira?”. “Aquesta”, respon, tot
rient. “A Blai Bonet l’anàvem a
veure gairebé cada setmana amb
altra gent de Felanitx. Era increï-
ble. Estava assegut i deia: «Vaig
defora que esper una trucada
d’en Lucchino [Visconti] perquè
vol fer no sé què amb una obra
meva». I t’ho creies, perquè era
veritat”.

Barceló ha
començat
una sèrie
de retrats
d’il·lustres
a París

Barceló ha conegut les
primeres espases de la
literatura, des de Blai Bonet
(a dalt), a qui visitava sovint,
a Miquel Bauçà (al mig),
felanitxer com ell, o Bowles,
gran amic seu

Barceló, enfangat i bastó en mà, somrient al final de ‘Paso doble’
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L’escriptor francès François
Augiéras és una de les fonts
d’inspiració actuals de
Barceló i per això li cedirà un
espai del Pavelló Espanyol a
la Biennal de Venècia amb
l’objectiu de descobrir-lo

“Quan
surt del
taller
tenc la
sensació
de
perdre el
temps”

Cinc preguntes ❚

1Sé que t’agrada molt
Pessoa i que tu ets di-
ferents persones...

Tant de bo. No tenc tantes per-
sones com en Pessoa, perquè
ell era un professional dels he-
terònims. Un pintor és una cosa
més aviat avorrida, sedentària,
i molt solitària. Sobretot seden-
tària. El treball de pintor és el
més sedentari que hi ha per na-
tura. Jo he agafat això dels he-
terònims, del nomadisme, per
fer coses.

2I quin Barceló tinc
al davant?

El que ve a fer Paso doble a Bar-
celona. Aquest projecte ha estat
molt bo per a la meva pintura,
perquè m’ha permès sortir del
taller. Jo sempre pos excuses per
no sortir-ne. Quan en surt, gai-
rebé sempre tenc la sensació
d’estar perdent el temps. Quan
vaig al cine o això, em passa.
Sempre tenc la sensació que
m’hauria d’haver quedat al ta-
ller. Baldament no faci res, sem-
pre pot passar alguna cosa. I és
terrible, això. Sóc un condemnat.
I Paso doble em permet fer una
cosa que em retorna, em serveix
per a la meva pintura.

3He llegit que darrera-
ment deixes les obres i
hi vas tornant...

Sempre ho he fet, però amb els
anys he après a ser més puta
amb això: començar coses una

Text:A.G.

mica a fons perdut però sabent
que després les recuperaré. A la
llarga sempre acab recuperant
coses. Però vaja, no es pot meca-
nitzar res. Cada quadre és una
excepció, sempre. No hi ha mai
sistema.

4Milan Kundera diu a
El teló que a la histò-
ria de l’art no existeix

l’evolució...
Hi estic d’acord. Això de l’evo-
lució és una quimera. Tot això,

per exemple, de voler situar
Paso doble dins la història de
les performances i els happe-
nings no té sentit. Sembla que
volem anar molt lluny, que
volem dir coses molt profun-
des. Sempre he pensat que
l’argila és una forma de pintu-
ra. És el material que més s’as-
sembla al pensament. Té
aquesta ductilitat i memòria,
no només de les rapinyades.
Els ceramistes ho saben: si fas
un tall amb un ferro damunt
una pasta, com si fos un pa, i
després la tornes a ajuntar,
aquestes molècules tenen me-
mòria d’aquest tall, que torna
a sortir una vegada i una altra
i una altra. Això és la memòria
de l’argila. És molt curiós. I
s’utilitza per fer coses d’altíssi-
ma tecnologia, perquè aguan-
ta temperatures enormes, hi-
perconductisme. És el primer
material de la humanitat, és el
material bíblic, amb què es fan
Adam, etcètera.

5Miró deia que des de
l’art rupestre no haví-
em evolucionat gens.

L’art va cap endavant i cap en-
rere al mateix temps. No és
unidireccional, amb uns capí-
tols successius, l’un darrere de
l’altre. Aquesta idea és la dels
professors de batxillerat o la
d’alguns museus de provínci-
es, que els agrada molt
col·locar les coses per ordre
cronològic.❋

al cap i a la fi, són emocions,
no?”, li pregunto. “Sí”, corrobora
Barceló, pensatiu.

Política, llengua?
Com a mallorquí, com a migfela-
nitxer, sempre m’ha resultat curi-
ós que no hi hagi res de Barceló al
seu poble. Em comenta que, anys
enrere, l’alcalde socialista desitja-
va declarar-lo fill il·lustre de la vila,
i que ell li va dir que els havia de
proclamar a ell, a Miquel Bauçà i a
Cristòfor Colom. Sembla una bou-
tade. Comenta que li va dir que ell
mateix faria la placa. Miquel Riera
va pensar que tothom se’n fotria,
per això d’incloure Colom, a qui
els felanitxers creuen nat al poble.
I, finalment, ni l’un ni l’altre. “Amb
els que hi ha ara no en vull saber
res”, afegeix, tot referint-se a
l’equip municipal del Partit Popu-
lar. ¿Deu ser veritat aquella frase
de Miró que va recordar l’artista
en rebre el Príncep d’Astúries? Els
mallorquins són tontos?

Portem gairebé una hora pal-
plantats davant de l’hotel i aca-
bem, com no, conversant sobre la
llengua. El pintor diu que està as-
torat pel poc que es parla català
a Barcelona. “Intent xerrar català
amb tothom, però en trobes un
de cada vint. I després diuen que
el castellà està perseguit... En una
generació no el parlarà ningú, en-
cara que a Mallorca es parli enca-
ra un bon català. Els meus fills,
tots el parlen. La llengua és molt
important, és l’eina amb què pen-
ses. Mira, jo he après la llengua
dels dogon, que deu ser la llen-
gua més petita del món. M’ha
estat imprescindible per enten-
dre moltes de coses, entrar dins
el seu univers. I si jo he après el
dogon, que és dificilíssim...”. Els
punts suspensius són reals; Bar-
celó tampoc no cerca ara, a les
dues de la matinada, en el colofó
d’aquest viatge que va començar
en un taxi cap al final de la nit, po-
lemitzar. Tothom sap el que
pensa de política, i no és la seva
feina arreglar el món. Continuar
per aquí seria un error, una pèr-
dua de temps. Ell crea i, com deia
Stravinsky, el que ha creat un
autor no pertany ni al seu pare ni
a la seva mare ni a la seva nació
ni a la humanitat, només li per-
tany a ell. I el pintor, amb racons
escampats per moltes bandes,
treballa per aconseguir emocio-
nar l’espectador, transmetre sen-
sacions, il·lusions, i també decep-
cions, neguits, malsons. Barceló
és una persona afable, accessible,
enciclopèdica fins i tot, i una mà-
quina de la imaginació més su-
perba. Dore Ashton assegura que
Barceló és com Il Tintoretto. Amb
el venecià no hi hem pogut par-
lar. Sí amb el felanitxer.❋

tota la feina que ha portat a
terme per a la Biennal de Venè-
cia a Vietri (Nàpols), les “parets
transportables”, ha començat
una sèrie de retrats a París. Tots
són personalitats i l’últim que ha
passat pel seu taller del Marais és
l’escriptor Patrick Modiano. “És
com anar al dentista. Dónes hora
i has de ser-hi. Faig dos retrats di-
ferents a cada personatge. Està
bé la idea, no?”, em pregunta.
Ara podem atacar el tema de
l’art, el seu, encara que poc, i
sense esmentar polèmiques que
només surten als diaris, no pas
als llibres d’història. Parlem dels
peixos i de les emocions. “L’art,

“Cada
quadre és
una
excepció.
No hi ha
sistema”
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