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Jugar-s’ho tot
a una carta

Un any de dietari (tardor de 2004-tar-
dor de 2005) i una inflexió de vida (la
mort del pare) que té l’efecte d’imbuir
d’una densitat nova (més greu) les
notes d’aquest diari bifurcat. Dic bifur-
cat perquè es tracta d’un segment de
literatura autobiogràfica que creix i es
desenrotlla amb autonomia i en
paral·lel respecte d’un corpus mare de
vint-i-cinc anys d’escriptura privada
diària i ininterrompuda. Vint-i-cinc
anys per temprar la ploma, per tensar
el verb, per substanciar la mirada
sobre el petit, inconsútil i fugisser cos-
mos circumdant: és també l’interval
que ha trigat Joaquim Pijoan a tornar
a publicar després d’haver ofert al
públic una novel·la inicial, Somni,
premi Documenta 1983. El diari del
pintor JP emergeix així, en l’àrid horit-
zó d’expectativa de l’escriptor JP, com
un fruit en saó, com un extraordinari
diari d’artista, elaborat amb prosa
neta i penetrant, i amb prosòdia com-
positiva magistral. No es tracta tant
d’un quadern de taller com del relat
quotidià d’una lluita doble —amb la
matèria pictòrica i amb la matèria ver-
bal— abocada a frustracions successi-
ves. L’estabilitat precària entre les dues
activitats se li revela al més sovint com
a desequilibri insalvable: «Escriure
em deconstrueix. Pintar, en canvi, em
construeix». El sentiment de l’escissió
entre pintura i escriptura, o entre fe i
raó en el seu codi, i la constatació con-
cloent de la decepció vital i artística
esdevenen els motius centrals i recu-
rrents d’unes pàgines íntimes de des-
pullament rigorós, desacomplexat.
Posar-se al descobert, en una obra de
retour d’âge com la que ens ofereix JP,
demana una introspecció continuada i
una autoanàlisi radical (d’arrel) que
l’autor escomet amb una voluntat
antiheroica i descarnada (es presenta
com a despulla de fracàs), fins i tot
antiliterària, si no fos perquè tota plas-
mació que un assaja de si mateix,
sense perjudici de l’autenticitat, serva
sempre alguna pàtina de ficcionalitat o
d’emmascarament. Fet i fet, JP no
deixa de ser un actor que s’interpreta,
ara, en primera persona o, en la
novel·la Sayonara Barcelona (premi
Sant Jordi 2006), descompost i trans-
format en més d’un protagonista o
d’una veu. La crònica de la derrota
individual i la marginalitat artística són
també assumpte dominant del diari, i,
inextricable i medul·lar, la voluntat,

desfermada amb el traspàs del pare,
de posar-hi terme o, si més no, d’enca-
rar-les. Literatura de cruïlla, doncs, en
virtut de la qual JP verbalitza el propò-
sit absorbent de constituir-se definitiva-
ment com a pintor, «en la convicció
que el meu camí és la pintura. I que
l’he de seguir com un home foll perse-
gueix la seva pròpia follia». La follia
pijoanesca es tradueix plàsticament en
dibuixos i pintures de factura ràpida,
austera, i d’acusada simplicitat tècnica

i formal, reduïts fins al paroxisme, pel
que fa al tema, a rostres pertorbadors
tatuats amb l’estrella de David (com els
que atribueix al personatge Basquiat
de Sayonara). És en l’aventura gràfica
(de la qual Caràcters posarà a l’abast
del lector una sèrie de semblants o
màscares en un proper número), que JP
beslluma alguna forma de trans-
cendència i de profunda espiritualitat.
La preeminència de l’art matèric obra
en detriment de l’art de la paraula, que
l’autor desplaça a condició de vel·leï-
tat o de fallida primera: «La redacció
d’aquest diari de pintor n’és en certa
manera la conclusió i la prova més
reeixida». Tanmateix, i de manera ben
singular, la persistència de l’escriptor
contraria la imatge de Buterbly de la
pintura que en bona mesura destil·len
els diaris (reflectida en el bloqueig cre-
atiu que li provoquen les estades a la
Vall d’Aro natal o en la impossibilitat
de donar-se a conèixer). JP ens enlluer-
na amb una fal·làcia, atès que, en rea-
litat, darrere la publicació del diari,
apreciem la subtil articulació d’un pro-
grama d’autorescat del pintor JP, no
per mitjà dels colors sinó de les parau-
les: «Escric per donar força i forma a
la meva vida de pintor». És, doncs,
part de l’estratègia de sublimació, la
reinterpretació de l’artista JP en clau de
ficció novel·lada. Sayonara Barcelona
representa una peça emblemàtica d’a-
quest gir, amb l’al·licient que la
fallença individual del personatge,
Abraham Z, té un paral·lel immediat
en el retrat inclement i verídic de la
Barcelona actual, la que retroba al
llarg de l’estada «per tancar portes»,
vint-i-cinc anys després d’haver-ne fugit
i d’haver-se refugiat al Japó, el referent
cultural que opera per oposició.
Novel·la notable, d’argument mínim i
de recursos narratius amplis i sofisti-
cats, destinada a perviure gràcies a les
instantànies de la vacuïtat que mostra
la nostra pobra i retuda Barcelona. 

Quin tipus de conquesta assoleix JP
amb la constant alternança de cons-
trucció i de deconstrucció de si mateix?
Ens ho respon ell, amb simplesa: «inver-
tir tot el que tinc i el que no tinc en l’a-
ventura pictòrica, jugar les últimes car-
tes». No afegeix, però, que guarda l’as
d’una literatura vigorosa sota la màni-
ga i que, com l’Abraham de Sayonara,
és mestre a fer del fracàs un triomf.
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