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Al cor del magma. 
Visions de l’art segons

Baltasar Porcel

Des dels seus inicis l’obra literària de
Baltasar Porcel mostra una indestriable
relació amb l’art. El món que Porcel
recrea i narra és «un món profunda-
ment sensual, on les realitats, els esce-
naris, els paisatges, les imatges i els
colors hi són descrits, gairebé explo-
tats, distorsionats. Es fan presents amb
la mateixa intensitat plàstica anb què
de vegades ens sobta, ens corprèn o
ens neguiteja la contemplació d’una
pintura». L’art hi manté una omni-
presència transversal, manifestada des
de diversos angles amb una presència
dispersa que impregna la totalitat de
l’obra. 

L’interès vers l’art per part de l’es-
criptor depassa les llistes de referèn-
cies i les recopilacions temàtiques per-
què forma part d’un substrat més pro-
fund. Lluís Arrom, el protagonista
d’Ulisses a alta mar (1997) convertit
en un dels alter ego de l’escriptor,
assimila la Ilíada a «una guerra per-
manent» (que constitueix, en realitat,
la metàfora de la vida) i l’Odissea a
«un viatge permanent», l’estat de tràn-
sit que permet el retrobament amb un
mateix. En l’obra de Porcel, basculant
entre una acció contundent i vital fins
a l’extenuació i la reflexió que sovint
pren forma de soliloqui, l’art s’incar-
dina en tots dos àmbits en tant que,
segons l’escriptor, constitueix l’únic
llenguatge d’alliberament, d’expres-
sió i de fabulació. Aquest principi
també es troba en tota l’obra de

L’una és interpretativa i crítica, espar-
sa en una munió d’articles, monogra-
fies, catàlegs i presentacions. L’altra
és la que forma part de la trama
narrativa, en la successió dels fets o
actuant en passatges de reflexió.
Ambdues responen a un aiguabarreig
de pensament creatiu i crític no gens
cenyit als gèneres literaris, i integrant
el substrat del magma d’on sorgeixen
els milers de pàgines de la seva obra,
única i inigualable. 

La visió interpretativa i crítica versa
sobre artistes, estètiques, museus i
obres de tota mena. Compten, i molt,
els esments ocasionals i les opinions
dràstiques expressades als articles de
La Vanguardia. En alguna ocasió ha
establert el seu museu imaginari de
l’art català modern amb Fortuny,
Modest Urgell, Joaquim Sunyer,
Manolo Hugué, Pau Gargallo, Josep
Clarà, Juli Gonzàlez, Anglada
Camarasa, Ramon Casas, Josep M.
Sert, Pere Pruna, Guinovart, Miquel
Villà, Hernàndez Pijoan, Jaume Plensa,
Perejaume, sense oblidar dos pintors
mallorquins especialment valorats, com
són Antoni Gelabert i Fuster Valiente. 

Entre les monografies i presentacions
d’artistes contemporanis, s’hi troben
Modest Cuixart, Arranz Bravo,
Bartolozzi, Claudio Bonichi, Carles
Mensa, Sanvicens, Antoni Vives-Fierro,
Vayreda Canadell, l’escultora Maïs…
A La palabra del arte (1976) escriu
sobre art contemporani espanyol i

Porcel tant si es refereix a la creació
literària com a la creació artística i és
igualment aplicable a les seves
visions de l’art. Des de la present
aproximació se’n remarquen dues.



La presència de l’art es visualitza a
les cobertes que l’escriptor ha anat
triant acuradament per a les seves
obres, mostrant l’evolució que va des
de l’acceptació dels dissenys editorials
fins a la tria intencionada. Algunes de
les més significatives són La vídua
Txing (1979), amb un rostre  dibuixat
per Modest Cuixart; Les pomes d’or
(1980) amb «La destrucció de Babilò-
nia» de J. Martin; Molts paradisos per-
duts (1993) amb un «Estiu furiós», de

Bartolozzi; El cor del senglar (2000)
amb «La Mare de Déu amb el nen i
sant Antoni Abad», de Pisanello;
L’Emperador o l’ull del vent (2001)
amb «El pas del Mar Roig» d’Angnolo
Bronzino; Les maniobres de l’amor
(2002), mostrant «La poma d’or» de
Claudio Bonichi, i Olímpia a mitjanit
(2004), «Atlanta i Hipòmenes» de
Guido Reni. Obres, les tres darreres,
que guarden una relació argumental i
interpretativa amb la temàtica de les
novel·les.

Davant la contraposició entre clàs-
sics i contemporanis, Porcel es decan-
ta sempre vers els grans creadors. La
llista de noms citats ho corrobora. El
fascinen la força creativa, el color, l’a-
rravatament de la bellesa i els enig-
mes del neguit. Són característiques
que es troben en els pintors que
coneix més profundament, els del
Véneto, d’Antonello de Messina al
Tintoretto: Bellini, Antonello, Reni,
Pisanello, Lotto, Bronzino… Per a
Porcel, representen la quinta essència
i l’equilibri de tots els components per
mitjà dels quals s’esdevé l’obra. Es
tracti de pintura o de literatura, l’obra
d’art és la concreció de la il·lusió de
la representació del món i dels éssers
juntament amb l’ambició que ha
engendrat la creativitat. I, també, la
grandesa i la tendresa, l’equilibri
intern del magma.

Vinyet Panyella
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català. Spagna: la realtà immaginata,
elaborat en col·laboració amb Violant
Porcel (2000) és una antològica de
pintura espanyola. Un dels darrers tre-
balls amb l’artista Claudio Bonichi,
Renata ante el espejo. Paradojas para
Claudio Bonichi (2006), mostra el punt
fins on s’esvaeix la frontera entre el text
interpretatiu i crític i la narrativa. 

Dins de la trama les cites artístiques
en són aspectes substancials, d’intensi-
tats variables, sense veure’s mai reduï-
des a simples il·lustracions del text. El
taller de Delacroix és evocat en un dels
contes més bells de l’autor (Erika al
taller de Delacroix); Caspar David
Friedrich surt a La Dona del Mar, on un
protagonista exclama que «l’art és
avorrit, mort (…) un mirall immòbil,
insensible, ridícul, com tot el que crea
l’home per veure reflectida la seva
pobra supèrbia…». En un altre conte,
La marquesa i el quadre, la marquesa
reflexiona davant d’un retrat pintat per
Will Faber sobre els estralls del pas del
temps i el consol que l’art procura mal-
grat que sigui evocant-li una imatge
amb la qual ja no té res a veure. A les
novel·les els quadres de Miró protago-
nitzen episodis d’El cor del senglar
(2000) o Olímpia a mitja nit (2004);
un apostolat de Velázquez sorgeix
enmig de la trama de L’Emperador i
l’ull del vent (2001), i el Renaixement i
els seus pintors a Ulisses a alta mar
(1997) són objecte de descripcions i
comentaris de precisió i calatge.  

Novetats tardor
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Amb Benjamin Black,
Banville ha elevat el 
thriller a la màxima 
categoria.
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El Nobel Mahfuz re-
trata amb cruesa els
mil colors d’un míser
carrer del Caire.

Les proeses d’un
bandoler que, fugint
de la justícia, es con-
vertí en una llegenda.

McCourt reprén 
l’apassionant relat de 
la seua vida en un nou 
llibre inoblidable.
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