
ANDREU MANRESA

Vet ací un escriptor escàs, acurat,
rar, un solitari que no vol conèixer
més gent. L’historiador medieval
Miquel Barceló (Felanitx, 1939)

constata en el terreny personal i en el que
és purament literari “una progressiva
absència de contemporaneïtat”. S’ha tor-
bat mig segle en publicar una segona peça
de creació no científica, les narracions que
són l’espinada d’un espai imaginari, El
terme de Manacor (Ensiola). Tot just són
80 planes que fan un frontis poderós i
singular en les quals es pot gaudir dels
mots, d’un tipus i d’un món que s’escolen
cap a l’extinció, pels foradins del temps.

El catedràtic de l’UAB Miquel Barce-
ló, que fou un fugaç poeta adolescent
(Així sia), amic de Jaime Gil de Biedma i
Carlos Barral, explica que el repte de
l’escriptor està en “trobar el to, les pers-
pectives canviants del narrador, i en en-
certar quan, per exemple, es narra amb
lentitud o se simplifica”. No farà me-
mòries ni d’ell mateix, tan especial.

Pregunta. Miquel Barceló ens sorprèn
amb una petita joia És que vol ser, ara, a
més d’historiador, un escriptor, un literat?

Resposta. No, en absolut. Som igual
que abans, el mateix. Un historiador.

P. És El terme de Manacor una revi-
sió d’un projecte de lenta maduració, o
d’un original antic?

R. No, no és el rescat d’un llibre que
fou oblidat. L’he escrit ara.

P. La redacció ha estat lenta?
R. Fa quatre anys vaig escriure el pri-

mer conte i després han sortit els altres
sense cap regularitat. La redacció ha es-
tat, idò, lenta.

P. És un assaig, una prova per narraci-
ons de més recorregut?

R. No, no és l’esborrany d’un projec-
te. Hi ha molt poc més que contar. I el
que hi ha és antic. Probablement no es-
criuré sobre res que sigui posterior a
1947. Aquest any no té cap misteri espe-
cial, és la data en la qual començ a tenir
memòries clares i en som conscient, a
més, de no tenir-les d’abans.

P. Vos deis que escriviu pocs articles
—al diari— perquè sols ho feis quan
teniu alguna cosa a dir.

R. No tenir res a dir és una actitud,
una decisió reflexiva. A vegades és difícil
advertir que no tens res a dir.

P. Què ha volgut dir en les narracions
d’El terme de Manacor?

R. He volgut narrar una història de
disminució.

P. Una disminució col·lectiva? Perso-
nal?

R. Personal i col·lectiva alhora.
Aquesta disminució es percep com una
progressiva absència de contempora-
neïtat. De cop, resulta que hi ha indicis
creixents de què un ja no és d’aquí. Que
un és cada cop més inhàbil per manejar
el món immediat. Aleshores, el vell és
nou. És la circumstància d’aquesta cons-
tatació el que es mou en el fons de totes
les històries que cont.

P. Són imaginaris los personatges i
situacions que articulau?

R. Totes les històries són versem-
blants. Totes han pogut passar. No sé si
han passat, però és cert que esdevenen
en el que cont.

P. On para el “terme de Manacor”?
Existeix?

R. No, “el terme de Manacor” no és
enlloc. Però és cert que jo visc en ell, i jo
sóc real. Genera incomoditat, de vegades.

P. Algunes de les situacions semblen
imantades en el realisme màgic

R. No ho crec.
P. Quina literatura fa seva?
R. Diguem que preferentment llegeix

els autors anglesos i americans del XIX i
XX. No som usuari de la literatura con-
temporània.

P. Tampoc va ser seguidor de Llo-
renç Villalonga, paradigma de la

novel·la i d'una certa Mallorca?
R. A Villalonga sí que el vaig llegir,

però els meus interessos literaris no te-
nen res a veure amb els seus.

P. Quines són les claus determinants
de la seva escriptura?

R. Trobar el to, les perspectives can-
viants del narrador, i encertar quan, per
exemple, es narra amb lentitud o se sim-
plifica.

P. Els perfils, els ambients, els ins-
tants són descripcions molt precises i
austeres.

R. Procur que sigui així. Aquestes his-
tòries no poden contar- se sense els detalls.

P. La literatura neix de la poesia? Vós
als 18 anys publicàreu la que era fins
avui la vostra única peça literària cone-
guda, Així sia.

R. En fa cinquanta anys de tot això.
No hi ha connexió alguna. Mai més vaig
escriure poesia des d’aleshores.

P. Publicà poemes, volanders, a Pape-

les de Son Armadams en castellà. Optà
finalment pel català?

R. També en fa cinquanta anys, i va
ésser un exercici que va servir, justament,
per entémer- me de què no hi ha opció.
Jo no som bilingüe. Les publicacions de
la meva professió, les coses d’història i
els treballs en els diaris són en espanyol i
en anglès en les revistes científiques.

P. Vós sou el “sobrino Miguel” de
Jaime Gil de Biedma, amistat comparti-
da amb Carlos Barral. Vàreu induir a
Manuel Vázquez Montalbán a entrevis-
tar por primer cop Juan Marsé. Ells vos
citen als seus llibres. Podem esperar les
memòries de Miquel Barceló?

R. No veig cap motiu per a escriure
sobre mi ni seleccionar records. Gil de
Biedma i Carlos Barral eren majors i jo
era un adolescent. Ells me concediren
generosament la seva amistat, i basta.
Varen tenir en mi una molt positiva in-
fluència humana, personal.

La irrupció massiva d’Internet i,
sobretot, del telèfon mòbil han
proporcionat dues noves eines de
participació ciutadana en la tele-

visió. Cada cop són més els espais que
conviden els telespectadors a dir la seva
sobre qualsevol tema via sms i correu
electrònic. Sense entrar en les implicacio-
ns econòmiques d’aquesta nova presèn-
cia virtual, el fet és que, en certa manera,
ha restat visibilitat als usuaris en desdi-
buixar-ne la cara i la veu (si ens perme-
tem la llicència d’obviar els talk shows de
morbo fàcil). Passa aquí com en totes les
relacions humanes mediatitzades per les
noves tecnologies: és cert que es multipli-
quen, però cada cop són més asèptiques.

A l’altre costat, una de les fórmules
més antigues de propiciar aquesta presèn-
cia personalitzada és el debat televisiu
amb públic. A grans trets, la fórmula és
molt esquemàtica: consisteix en la
presència d’un grup de tertulians, als
quals es pressuposa la seva condició d’es-
pecialistes en el tema que es tracta en
cada cas, un conductor-moderador i un
auditori que pot intervenir, això sí, res-
pectant les regles de joc, que aquí consis-
teixen en esperar a ser convidats a fer ús
de la paraula. És un model ben conegut
però poc freqüent a les graelles actuals.
Una de les excepcions la capitaneja el
periodista Josep Puigbó a 8 TV amb
Amics, coneguts i saludats, que s’emet els
dilluns a la nit i on sense renunciar a

l’esmentada virtualitat, dóna protagonis-
me a la presència física de la ciutadania.

Aquesta setmana, amb la que està
caient en matèria de transports, el motor
del debat era el següent: “¿Ens prenen el
pèl amb les infraestructures?” Durant
bastants minuts la discussió es va centrar
en la pertinença del plantejament. I així,
d’entrada ja vam anar veient els matisos
de la coloració dels tertulians, des dels
que defensaven aferrissadament l’oportu-
nitat de la pregunta, com l’advocat i pe-
riodista Ricard Fernández Déu, fins a la
també periodista i escriptora Maria An-
tonia Iglesias, que la va qüestionar amb
la mateixa passió, convençuda que una
formulació així porta implícita la respos-
ta i és, per tant, tendenciosa. Més enllà
del clàssic Madrid-no-ens-estima, van so-
bresortir veus que convidaven a superar
el victimisme i fomentar l’autocrítica.

Val a dir que Puigbó es va esverar,
potser de manera massa evident, en
veure que la pregunta disgustava algun
tertulià, tot i confessar, sense embuts,
que estava pensada amb la intenció de
“provocar”. I provocar volia dir aquí el
mateix que a qualsevol plataforma me-
diàtica: convocar la major audiència pos-
sible i tractar de mantenir-la al llarg de
tot el programa, de més de dues hores.
D’això en sap molt en Puigbó. Se li no-
ten la veterania i el caràcter en la capaci-
tat de mantenir el ritme, de donar la pa-
raula a qui creu que farà la rèplica més
sucosa i dosificant amb mà ferma les
intervencions del públic. En elles radica
la veritable grandesa del programa. És
cert que alguns tenen escassa facultat
d’oratòria, que a vegades es comenten
obvietats o casos massa particulars. Però
fan efectiva la participació del carrer en
el mitjà televisiu, que s’ha de reivindicar
de la mateixa manera que els experts ens
demanen fomentar el diàleg cara a cara i
no limitar-nos a la comunicació virtual.

� Miquel Barceló ‘Pereió’ va fer forat a l’acadèmia de la ceba
i als estridents marginals quan donà una celebrada conferència a Palma,
on va intentar treure el net a la poesia i als per què de la lletra espessa
que congrià una bèstia grossa de la literatura catalana, en Miquel Bauçà.
Aquest era el seu paisà felanitxer, esquiu contemporani, i com ell un nin
de postguerra i d’educació de frares.

� Barceló no es fa avinent a les famílies de lletraferits de Mallorca
i Barcelona, més aviat se’n fa enfora. La majoria dels amics escriptors
d’aleshores són morts. Ell mira i es descuida la llegenda.

� És catedràtic de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana de la
UAB, especialista en Al-Andalus, feudalisme i arqueologia hidràulica. És autor,
entre d’altres assaigs, d’El sol que salió por Occidente, Un país llamado deseo
i El agua que no duerme. I és coautor de Les aigües cercades. Els qanat(s)
de l’illa de Mallorca i Els barrancs tancats. L’ordre pagès al sud de Menorca
en època andalusina.

LA LLEGENDA D’ES PEREIÓ

MIQUEL BARCELÓ / Escriptor i historiador

“No tenir res a dir és una actitud,
una decisió reflexiva”

Un moment del programa de Puigbó a 8TV.
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