EL RETORN DE JOAN BARCELÓ
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Joan Barceló, Miracles i espectres (Narrativa breu completa). Edició i epíleg de Julián
Acebrón i Jordi Casals. Edicions de la Magrana. Barcelona, 1998. / Joan Barceló,
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MIracles i espectres (1981), tot i haver-se publicat pòstumament, és l’únic llibre de
contes que Joan Barceló va concebre com una unitat coherent. Ara, sota el paraigua
d’aquest mateix títol, Julián Acebrón i Jordi Casals han preparat l’edició completa dels
contes de Joan Barceló i han aplegat, en un sol volum, la totalitat dels 57 que va escriure.
Els acuradors han estructurat el conjunt en la suma de quatre apartats, el primer dels
quals l’ocupa Miracles i espectres i el segon un dubtós Retalls d’un vestit ciutadà, textos
de prosa poètica, més que no pas narracions, i publicats, en vida de l’autor, en la primera
part del poemari No saps veure l’espai que t’envolta (1977). Parlaré més endavant dels
problemes que planteja aquesta inclusió, i ara, per acabar de resseguir el sumari d’aquest
volum amb tots els contes, només s’han d’esmentar els darrers blocs, Relats esparsos i
Contes infantils i juvenils, que recullen les narracions publicades en revistes i catàlegs, i
fins alguna d’inèdita. La majoria, però, havien sortit en dos llibres pòstums de 1986, Recull
de contes i Retalls.
De tot el conjunt, i amb perfecta coherència amb el títol genèric, sobresurten, per la
seva qualitat, la força transgressora i l’originalitat, la dotzena de contes que conformen
Miracles i espectres. Joan Barceló els havia presentat al Premi Joan Alcover i, segons
Miquel Àngel Riera, lector exquisit i membre del jurat, eren la millor literatura que s’hi
havia presentat. Però els contes tenien la taca d’una colla de pecats originals: eren
d’ànima estripada, d’una essència deliciosament anticonvencional i, si no n’hi havia prou,
escrits en “lleidatà”: amb la parla viva de la Noguera, com ho feien habitualment a
Vacalforges, el nom amb què Barceló transvestia Menàrguens, el seu poble, en els llibres
de narrativa. Tanta llibertat i gosadia devien fer un nus a l’estómac del jurat i el bonàs de
Miquel Àngel Riera es va quedar sol predicant en la immensitat del desert la bondat
literària d’aquell mecanoscrit. Els contes de Miracles i espectres, no van guanyar,
efectivament, però Miquel Àngel Riera, el seu paladí, no va parar fins que van publicar-los,
a can Moll, on han tingut una vida més aviat discreta i silenciosa, i no massa reconeguda.
Sembla, doncs, arribada l’hora de posar-los en òrbita una altra vegada, encara que
només sigui perquè els gairebé vint anys passats els proven d’allò més bé, es conserven
frescos i tendrals, sense verdet ni floridures. El retaule heterodox, caricaturesc, provocatiu
1

i foteta continua furgant entre els plecs costumistes de Vacalforges i sembla venjar-se,
des de la distància, d’aquella rígida educació religiosa que va rebre, d’adolescent, Joan
Barceló. Entenc que és per aquesta raó que hi abunden els relats de capgirament religiós,
com els dels capellans trasbalsats per la concupiscència que trobem en contes diferents.
Un, mossèn Jaume, fins arriba a engendrar un angelet amb ales i sense sexe. No podia
ser altrament si tenim en compte que fou un Dijous Sant, enfervorit per l’oració, quan
escometé sexualment la majorala més devota del poble. Encara més irreverent i estripat
em sembla La misteriosa aparició de santa Maria de la Fletxa, història d’una marededéu
trobada per un pastoret de can Crosta. D’immediat se li atribueixen miracles i guariments,
i és objecte de lletanies, goigs, pregàries i negoci religiós. Fins que, sota la tossuderia
d’una imatge en forma de fletxa que no hi ha manera d’arrancar de terra, un arqueòleg
descobreix que es tracta, només, del fal·lus erecte d’una estàtua grega de marbre polit
que jeu enterrada sota un parell de pams a terra.

NO ÉS LA POESIA COMPLETA
Els mateixos curadors dels contes, Julián Acebrón i Jordi Casals, han fet una
operació similar amb la poesia de Joan Barceló i l’han recollida, diuen que en la seva
totalitat, en el volum Esbrinem les flors de la terra. Mentre va viure, l’escriptor només va
veure publicats dos llibres poètics: No saps veure l’espai que t’envolta (1977) i Diables
d’escuma (1980). Però en deixà un altre a la punta de la falç, Pas de dansa (1980) i dos
més al calaix. Pas de dansa és un llibre d’art, un projecte de col·laboració amb
l’il·lustrador Enric Cormenzana, publicat per La Polígrafa i falcat amb un pròleg de Josep
Palau i Fabre. A l’infern del calaix hi quedaven Immortal mort que et mors i Trilogia del
penitent. El primer havia guanyat, l’any 1975, el premi Consol Collell, del Casal Català de
Suïssa, i fou publicat l’any 1983. L’altre, el més primerenc de tots, ha romàs inèdit fins ara
mateix que s’ha inclòs en aquest volum de poesia completa. Per arrodonir la jugada,
Esbrinem les flors de la terra inclou els serrells de tres seccions dedicades a Poemes
esparsos, Poemes inèdits i Poemes inclosos en l’obra en prosa.
Tot i la bona traça, en general, dels curadors i responsables de l’edició, m’ha
sorprès el seccionament –injusticat i injustificable, em penso- d’un dels llibres poètics que
Joan Barceló publicà en vida, No saps veure l’espai que t’envolta, i que cal entendre que
l’autor preparà amb criteris d’unitat. És un llibre que ara ha quedat trinxat i que el lector
que vulgui acostar-s’hi haurà de rastrejar en dos volums diferents: els textos aparentment
narratius, en el volum dels contes que ha publicat La Magrana, i els poemes presentats en
forma de versos convencionals en el volum de poesia de Pagès editors. El desgavell que
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suposa trobo que és tan greu que se m’acut preguntar si es pot fer impunement una cosa
així. Vull dir, en nom de què i de qui es pot trossejar allò que l’autor havia donat en un únic
paquet? N’esteu segurs, senyors curadors, que les proses de la primera part de No saps
veure l’espai que t’envolta, poden passar com a narracions? No són més aviat proses
poètiques? Goso confessar, si més no, que les vaig llegir com a poesia, en el sentit ampli
del terme, a finals dels setanta i com a text poètic les continuo llegint ara. Però ja és
massa tard per plorar en el mur de les lamentacions. La malesa ja ha estat feta.

UNA CONSCIÈNCIA TRASBALSADA
Un gruix important de la poesia de Joan Barceló sagna amb el dramatisme d’una
consciència trasbalsada i crec que el llibre clau, o el més afinat en aquest punt, és
Immortal mort que et mors. Quan Jordi Pàmies, mestre i amic de l’escriptor, s’encarregà
de l’edició, l’any 1983, definí el llibre com una obra profundament inquietant i arrelada
en l’angoixa absoluta. Una definició que il·lumina, dit sigui de passada, bona part de la
poesia de Joan Barceló. Com més tard a Diables d’escuma, Immortal mort que et mors és
l’expressió d’un daltabaix espiritual, la ferida a cor obert d’una profunda crisi interior i un
estat d’angoixa personal que ja es rastreja, també, en els poemes de la Trilogia del
penitent. L’eix de tot plegat es troba en detalls autobiogràfics de la novel·la Pare de rates
que insinua algunes de les claus més personals de la pròpia poesia. Referint-se, per
exemple, a l’experiència del seminari, apunta que hi va escriure els primers versos a
imitació del llibre de Job i del Càntic dels Càntics –potser més que imitar, aplicava
el doll d’angoixa i el desig dels llibres bíblics al meu entorn quotidià. Ningú no
m’entenia en aquella casa -ara ja ho sabia- bastida amb ferum d’espelma i malsons
d’oracions eixutes.
Passats vint-i-cinc anys de la seva redacció, el poemari continua colpint pel seu
dramatisme intens, i els poemes donen una visió caòtica del món i una vida que només
pot entendre’s com l’extensió de l’absurd. Per això la lliçó encara és moderna. Sobretot
perquè el volum no amaga una clara voluntat estètica i s’omple de recursos formals on
sovintegen les al·literacions i els recursos fònics. Tot i que el detall més original són els
versos partits per un hemistiqui que fa girar les dues parts del vers entorn d’un eix que les
separa com un mirall reflectit en ell mateix. La separació respon a criteris mètrics, la qual
cosa violenta sovint la sintaxi del poema. Una violència sintàctica que suposa, per al
lector, la creació d’un estrat d’angoixa formal a l’hora de llegir, una manera d’harmonitzar
fons i forma i d’entrar, fidelment, en el paradoxal teixit dels poemes.
Isidor Cònsul
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L’ESSÈNCIA D’UN REBEL
Isidor Cònsul
Aquest estiu farà divuit anys que va morir Joan Barceló (1955-1980). El malfat de la
notícia sotragà llavors el món de la literatura catalana i fou una mort sentida amb la
càrrega de desgràcia i cosa absurda que acompanya sempre un comiat que sembla injust
i abans d’hora. S’havia trencat una cama, d’una topada fortuïta amb una moto, i el van dur
a l’Hospital de Sant Pau a curar-lo. La hi van enguixar i se n’anà a Menàrguens, el seu
poble, a passar els dies de convalescència que calia. Retornat a Barcelona, morí
sobtadament per Sant Jaume. No havia fet els vint-i-cinc anys però deixava una obra
literària amb sis llibres al carrer, dos més en procés d’edició i més de mitja dotzena
d’inèdits però a punt de solfa. Havia assajat també la pintura i com a escriptor fou un cas
d’increïble precocitat. Enllà del paquet de títols editats i inèdits, la seva desaparició deixà
penjada de l’aire una enorme sensació de buit. Perquè Joan Barceló unia, a la força
tumultuosa de la pròpia joventut, el toc de genialitat de l’artista, la màgia d’un escriptor
brillant, la gràcia d’una personalitat que enlluernava pel seu encant i una obscura
projecció d’ombres que el feien secret i diferent. Vessava, a parts iguals, imaginació i
angoixa, rauxa i misteri.
Com a escriptor només va tenir temps d’encetar camins de llum i de fantasia en la
narrativa per a joves, al mateix temps que anava carregant de foscor els versos de la seva
poesia. Fins podia semblar, comparant la narrativa fantasiosa i el misteri dels poemes,
que Joan Barceló es desdoblava en dues personalitats diferents, com l’al·legoria dual del
conegut heroi de R.L. Stevenson. Però el fons de Joan Barceló era únic, habitat per un
rebel de substrat romàntic i per un creador trasbalsat que mai no es va trobar còmode
amb la realitat del món que li tocà de viure. El seu era un esperit pur i sensible que fou
masegat pel desconcert durant la tèrbola experiència de quatre anys d’adolescent al
seminari claretià de la Conreria. Tornat a la realitat, no trobà cap altra fórmula que la de
disfressar, amb la màgia de les paraules i els llums de jocs d’artifici, un dedins angoixat i
ple de dimonis. La majoria d’obres que va publicar en vida l’encasellaven com a escriptor
d’imaginació florida al servei de la literatura juvenil [Científicament s’ha demostrat (1977),
Ulls de gat mesquer (1979), Viatge enllunat (1979), i Que comenci la festa! (1980)], però
vora seu hi feien niu els rosegadors terribles del dubte i de la desorientació davant d’un
món que definia, en el text de presentació d’una de les seves exposicions de pintures,
com una gran cara deforme, monstruosa, contrafeta, irreal. Aquesta és la ganyota del
món que apareix en els llibres poètics: No saps veure l’espai que t’envolta (1977), Diables
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d’escuma (1980) i, sobretot, a Immortal mort que et mors (1983). I si la seva aportació a la
literatura per a joves va prendre un camí de fantasia que s’omplia d’encanteris i colors, era
per fer-se escàpol d’una realitat amb la qual s’havia entrat essencialment en conflicte. Una
sortida per la via de la marginació, l’humor i el somni, com el personatge de Banga que
habita diferents novel·les seves i que es distingeix per saber somiar i cultivar el millor
cànem del món. El cor de neguits, la confusió existencial i la mateixa joventut van
empènyer Joan Barceló a una torrencialitat literària, sovint poc mesurada, però ningú no
dubtava que tenia un gran talent per l’escriptura i que es perfilava com una de les
esperances més sòlides de la literatura catalana en aquest final de segle. Només calia
esperar que les aigües agitades del desglaç primaveral trobessin l’assossegament tranquil
de l’estiu de la vida. Però la mort enamorada, com en el poema de Miguel Hernández,
cuità d’impedir-ho.
Isidor Cònsul

5

