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Dedicat a la meva estimada esposa Milós
i als meus fills Eugènia i Tomàs.

el que és bell escapa en la seva essència
a tot comentari, només se sent.

René Huyghe

L’experimentador que no sap què cerca, no 
comprendrà el que troba.

Claude Bernard (1813-1871) 

—no ho entenc. 
—només faltaria!

(Resposta de Pablo Picasso a una dona que 
l’interpel·là sobre una de les seves pintures. Mi vida 

con Picasso, de Françoise Gilot)
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L’amat torrentera seu davant d’un got de cafè, esmorza a la terrassa 
de l’estudi. Veure la mar li és necessari. S’hi està hores observant-la, fins 
i tot dies sencers. durant aquelles hores, en aparença buides, el seu cap 
manté una activitat incessant. el discret canvi que la mar li ofereix a 
cada instant el fascina fins a estremir-se commogut per la forma d’un 
moment. després, inquiet, ressegueix metòdic tots els racons del seu 
cervell buscant el camí de la creació, no de l’art, sinó d’allò que fos ca-
paç d’interpel·lar l’ésser i oferir-li, si la vol, una emoció vertadera.

ara ja no creu en l’art, i molt menys en els anomenats artistes, invo-
cadors d’emocions, no millors del que pot fer un bon professional de la 
litúrgia. el cap li pesa terriblement, la nit ha estat molt fosca i la llum 
del dia no sembla pas que pugui aclarir-lo. durant l’immesurable temps 
de gènesi d’una idea, visualitza, en un mar oníric, figures que mostren 
línies i volums improbables, on formes, textures, colors, mesures i tac-
tes transmuten les seves característiques físiques per abstraccions que el 
corprenen però que no pot materialitzar. Ho té a tocar, però entre ell i 
la idea veu créixer un tel prim i translúcid, com la superfície d’un estany 
glaçat, intueix que la resposta és allà, surant sota el gel. no sap com es-
quinçar-lo i treure’l de l’entramat d’idees amb les seves mans, en una ce-
sària, i construir, crear, físicament la figura o l’abstracció, que el permeti 
crear una emoció única i no coneguda. Crear; ni imitar, ni reproduir.

aixecant-se de la cadira dóna un últim cop d’ull a la mar. Cada ve-
gada li costa més separar-se’n. Hi ha establert un diàleg i l’ha convertit 
en el seu únic interlocutor. n’espera molt.
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8 albert güell i juanola

Cada dia baixa al magatzem de l’estudi situat sota mateix de la ter-
rassa. Segueix un ritu: camina amb cautela entre els taulells i lleixes ata-
peïdes de peces i més peces; unes començades, altres mai acabades, totes 
mutilades per les constants correccions a què són sotmeses en l’elimina-
ció de tot allò que és innecessari, fins a l’extrem de deixar-ne algunes de 
reduïdes a un pessic d’argila o que senzillament li acaben desapareixent 
entre els dits com arena garbellada. Les altres, les imperfectes, s’amun-
teguen en un total desordre que només el seu sentiment de creador que 
sent per elles les deixa distingir les unes de les altres. Protegit per l’exi-
gua claror que traspua per les diminutes claraboies del sostre, observa 
les peces. Percep que és molt a prop del seu objectiu. Únicament pensa 
que encara no ha estat capaç d’ajuntar, en una sola peça, les formes i 
volums que l’encaminaran a l’èxit final, a la figura. És probable que la 
resposta estigui escampada entre tots aquells materials modelats. els 
interroga una vegada i una altra amb l’esperança, gairebé supersticiosa, 
que s’uniran davant seu oferint-li la resposta. Mira una peça sabent 
perfectament com havia estat el munt d’argila original, si n’ha afegit 
o no, i com, després de la seva intervenció, n’ha sorgit l’aspecte actual. 
Ho recorda d’una manera física, sent el tacte humit del fang en els dits i 
la pressió exacta que ha aplicat per modelar cada corba, cada racó; sent 
cada peça com la part d’un tot. Com un trencaclosques en què cada 
trosset és indispensable i experimenta una paternitat aclaparadorament 
conscient sobre el perquè d’aquella forma i no qualsevol altra, i just en 
aquell moment. això l’acondueix a un estat eufòric, on el temps vola i 
la contemplació de l’obra feta es transforma en l’execució ràpida d’una 
correcció, que obliga a una immediata consideració del tot en cadena, 
plantejant un nou esbós, el començament d’una peça o una nota gui-
xada, esgarrapada a la llibreta que mai més no llegirà. una nota a la lli-
breta equival a l’enterrament d’una idea. un cop sepultada en el paper, 
queda desterrada per sempre de l’existència. Mai més no hi pensarà. a 
mesura que passen les hores, s’apaivaga fins a sentir-se totalment esgotat 
i, finalment defraudat, veu en les peces la buidor més absoluta i sent la 
supèrbia del seu projecte.

al crepuscle baixa a la platja i descalç s’agenolla a trenc d’onades. 
La humitat de la sorra contrasta amb els seus ulls sempre eixuts, tan 
ressecs. aleshores sent enveja de la mar, per la seva immensa capacitat 

L'ull de bronze.indd   8 23/5/11   22:17:42



9L’ull de bronze

de plorar, per la seva capacitat de canviar, per poder ser a tot arreu, per 
la perfecció de la seva aparença, color i olor a cada moment, a cada 
instant. el so de la mar obscura és l’única poesia que vol oir. obre els 
ulls tant com pot, fins a fer-li mal físicament, per albirar entre la fos-
cor el moviment de la massa d’aigua, com esculpeix, a cada instant, el 
perfil del cel. en aquesta visió, només hi ha una cosa que no li agrada: 
l’horitzó. reconeix en la seva geometria implacable un límit, un avís. 
Per a ell i per a la mar.

aquest matí, però, quan ha baixat al magatzem, s’ha sentit sobtada-
ment fatigat. La sensació de derrota que l’atrapa generalment al capves-
pre l’ha abordat de bon matí, sense avís previ. Ha encès els fluorescents 
de la sala, cosa que no fa gairebé mai. La claror insípida dels tubs aplana 
l’atmosfera. Sent regalimar de l’interior del seu ésser una immensa ràbia 
i menyspreu, primer dirigida cap a la incapacitat; la percep com una en-
titat externa i conscient que li entorpeix el pensament. després, raonant 
l’estupidesa d’aquesta idea, bolca tota la ira sobre ell mateix. S’enfronta 
íntimament amb la veritat més absoluta, més oculta i més temuda: “La 
incapacitat, la meva incapacitat em fa ser, sóc, senzillament, igual que 
qualsevol altre.” ales d’Ícar.

baixa els últims graons d’accés al magatzem mirant-se les innume-
rables peces d’argila i algunes escasses figures que havien arribat a ser 
escaioles. Sense ombres, la sala és buida, sense individus. estèril. Per què 
d’altres ho havien aconseguit?

Sent l’opressió del record perdurable de com, després de conèixer 
zoran Music, va haver de fugir de la pintura, i també de Pauline. 
Llavors va arribar-li la inquietud, un permanent estat de crisi que mai 
no ha pogut sadollar i que s’enduu la pau, inadvertidament, però se 
l’enduu. Va decidir treballar definitivament en l’escultura. no espe-
rava pas, ni volia, trobar el camí més planer, però creia tenir-hi una 
oportunitat, sentir-se més lliure. Va abocar-se de ple en la seva nova 
feina d’escultor per distanciar-se, per oblidar. al cap de poc temps 
va tornar a exposar. Les primeres mostres l’excitaven fins a l’èxtasi, 
però, després, en solitari, davant la seva obra sabia amb íntima repul-
sió que eren mudes, vàcues. això, però, no quedava pas renyit amb 
un creixent èxit comercial, en bona part responsabilitat d’en Martí, 
el seu amic marxant, i els primers encàrrecs van començar a arribar: 
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particulars de gust educat i d’altres eren d’empreses que volien re-
galar alguna cosa exclusiva als seus clients o dotar les oficines d’una 
decoració adequada a la seva exquisida sensibilitat. a poc a poc, la 
premsa i els crítics van elevar-lo a l’olimp d’artistes del mass media 
mentre una colla d’imbècils (sempre se’n troben fàcilment) aplaudien 
els seus acudits d’enfant terrible. La seva actitud —mai premeditada, 
simplement apàtica, si més no agra, vers els altres— va realment esde-
venir una mena de signe encisador que els seus seguidors més esnobs 
reverenciaven circumspectes. no, no era allò el que volia. L’irritaven 
enormement els comentaris que es feien sobre la seva obra. Com po-
dia ser que aquells cultes observadors, crítics i experts hi veiessin unes 
virtuts que ell no era capaç de veure? Llavors va sentir-se traïdor i traït 
per un consumisme sofisticat que l’havia degradat i enfonsat fins a la 
misèria de la superfície, de l’oportunisme de la mediocritat comercial; 
“i would prefer not to do…”, es deia sovint amb sornegueria. Com 
molts altres, podia envoltar-se d’una cort d’aduladors, a hores d’ara 
podia fer-ho perfectament, i exposar i vendre tot el que volgués i més: 
“en Martí”, pensa, “és un bon professional, una autoritat respectada 
en història de l’art, col·laborador del Warburg institute, estudiós pri-
vilegiat de l’obra de gombrich, proper als cercles bolonyesos d’eco i 
quinta essència del marxant i galerista amb olfacte per trobar artistes 
i, sobretot, clients.” el marxant és en bona part artífex d’aquesta rea-
litat. Per què no continuar-la?

De: amat@gmil.net
Data: 10-05-07
A: marti@grandatelier.fr
Assumpte: re: re: re: com estàs?

No resultat. No ho suportaré. 
a.

De: marti@grandatelier.fr
Data: 11-05-07
A: amat@gmil.net
Assumpte: re: re: re: re: com estàs?

No diguis bestieses. Què vol dir “no ho suportaré”?! Que vulguis sentir-
te satisfet amb la teva obra és comprensible, però no entenc gaire bé què 
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vols fer, ni aquesta mena d’alquímia que pretens… Sincerament, hauries 
de descansar una mica. Dos anys és molt de temps per haver descuidat 
tots els teus altres projectes. Ja no te’n recordes? L’èxit de l’exposició a 
Nova York va ser antològic! Mai ningú no havia tingut una critica tan bona, 
i, tot sigui dit, tantes vendes.

I ara la gran notícia, espero que et retorni al món dels vius: M’han escrit 
de la Documenta. Te n’adones? Saps què vol dir això per a un artista? Els 
més grans connaisseurs volen saber què estàs creant! Creu-me, descan-
sa d’això, surt de Tossa de Mar i treballa en altres coses, i un dia sense 
adonar-te’n ho trobaràs davant teu. No és bo per a la teva carrera aquest 
estancament ni aquesta fixació. Ja sortirà. Ara el món t’espera! Segur, 
paraula de marxant.

Si us plau, pensa-hi i no triguis mesos a respondre, que ens fas patir.
Martí

De: amat@gmil.net
Data: 12-05-07
A: marti@grandatelier.fr
Assumpte: re: re: re: re: re: com estàs?

Menys de 24 hores per contestar-te. Prou ràpid, senyor marxant? Se 
me’n fot la Documenta i tota la teva colla de connaisseurs. Martí, quan 
només eres el meu amic semblava que respectaves el que feia. Sí, sí que 
recordo Nova York, i ja et vaig dir llavors que allò no és l’èxit que vull. Tu 
sí que hauries de fer memòria i recordar les nostres converses sobre per 
què i, sobretot, per a qui havíem de crear. El que jo persegueixo no és per 
a Nova York, ni per a Kassel. Ja hauries de saber-ho. Ara, si us plau, no 
m’emprenyeu més.

a.

De: marti@grandatelier.fr
Data: 12-05-07
A: amat@gmil.net
Assumpte: contesta el telèfon!!!!

És veritat, no entenc res del que fas. En els quatre e-mails de tres líni-
es que m’has escrit aquests dos últims anys no t’expliques gaire bé (per 
cert, dues eren per demanar-me que tingués cura de pagar el lloguer de 
l’estudi). Sí que tinc memòria i no recordo pas que carregar-se la carrera 
estigués entre les conclusions de les nostres converses. Empaita el teu 
somni, si vols, però, si us plau, viu la realitat. Potser la resposta és que 
has de crear per a éssers reals i vulgarment vius, no per a fantasmes im-
possibles.
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Si t’escric és perquè fa 15 anys que, primer, sóc el teu amic i, sí, més 
de 10 que et faig de marxant. El teu aïllament no t’ajuda. Si us plau, agafa 
el telèfon. Hem de parlar.

Martí.

PD: Els guanys de les vendes de N. Y. estan pràcticament exhaurits. Po-
dré transferir-te diners un parell de mesos. Després hauràs d’espavilar-te.
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Vaig arribar el 15 de novembre a quarts d’onze de la nit. L’avió va 
aterrar a l’aeroport de girona, amb dues hores de retard, al mig d’una 
violenta tempesta. Quan el taxista va sentir la destinació, va maleir la 
seva sort, pobre home; “els revolts de la carretera de tossa de Mar amb 
aquest temporal són criminals”, digué en un intent no reeixit de dur-me 
a un hotel proper i estalviar-se el mal viatge. diluviava i, veritablement, 
foscor i revolts produïen un efecte esfereïdor. necessitava relaxar-me 
una mica. L’enlairament del vol a París havia estat espantós. Les turbu-
lències no m’havien deixat massa temps per pensar què em proposava 
fer realment. aclucant els ulls vaig recolzar el cap enrere. em sentia 
ridícul. no ho havia fet mai, jo, això de presentar-me a casa d’algú sense 
avisar. Què hi anava a fer allà, jo? L’amat no m’esperava pas. des del 
mes de maig no en sabia res. no havia contestat ni trucades ni correus, 
tot i que, en veritat, això no és cap novetat; mai no ha estat un prodigi 
de la cortesia i molt menys avesat a donar explicacions. Si no fos per 
l’absurditat de la situació, un podria pensar que l’ha captat una secta o 
una bajanada així. Vés a saber… no sabia si era “apropiat” presentar-
me allà, així de sorpresa, com si fos una mena de pare preocupat per 
l’estranya vida que porta el seu fill adolescent. ni soc el seu pare, ni ell 
és, precisament, un adolescent. no sé què hi faig aquí! es fan aquestes 
coses en nom de l’amistat? no m’hi havia trobat mai. Conèixer-lo és 
una mena d’accident constant, de conseqüències imprevisibles.

Potser em vaig equivocar en haver-me aproximat tant. Hauria estat 
més fàcil ser simplement un amic, diguéssim d’aquella classe d’amics 
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sense cap mena de compromís. el fet, però, és que quan ens vam conèi-
xer la seva extraordinària personalitat i capacitat de síntesi el feia terri-
blement atractiu. era com el sol, un sol que vessava energia i tot el que 
se li acostava sentia l’acaronament dels seus raigs, aparentment gratuïts. 
del sol, però, cal saber guardar-se’n.

al seu costat em sentia créixer. i, de fet, així va ser durant els pri-
mers anys. jo assistia a moltes inauguracions, presentacions i a tota 
mena d’actes socials, per feina i, sobretot, per gust. ell detestava aques-
ta mena d’exposició al públic —ho interpretava com un tipus d’exhi-
bicionisme, quasi de prostitució—, i per això poques vegades assistia 
a aquesta mena de saraus. no obstant això, en principi li agradava 
escoltar les meves impressions sobre les obres que havia vist, tant de 
contemporanis com dels clàssics. després discutíem amb vehemència 
fins a quedar exhausts. Poques vegades estàvem d’acord. a mi, d’entra-
da, em semblava que no podia tenir massa raó, perquè poques vegades 
havia sortit del seu estudi i, per tant, poc podia veure i, fins i tot, viure. 
ell es tancava en el seu món, llavors encara de pintura, i creava els seus 
paisatges, absolutament des de dins. Quan per fi aconseguia que m’en-
senyés l’obra acabada (sempre era un suplici aconseguir-ho), no tenia 
més remei que acceptar l’enormitat d’aquelles imatges, absolutament 
imprevistes, absolutament genuïnes. La Pauline no era mai lluny seu, 
com després no ha estat mai lluny de mi. de fet, ha estat sempre a prop 
de tots dos, com el pont d’un castell, que arbitràriament pot aixecar-se 
i deixar-ne aïllats els habitants o, en determinats casos, que els aïllats 
siguin els de l’exterior. aquells primers anys, encara a barcelona, van 
ser un temps de somnis que després a París van anar convertint-se en 
un malson.

d’aquell acostament intel·lectual en va néixer aquesta estranya re-
lació; a vegades propera a l’asfíxia, d’altres absolutament imprevisible 
fins a la demència. al principi em va semblar un tipus curiós, bohemi, 
un punt místic, mai content; la seva introversió era, paradoxalment, 
la millor manera que tenia de comunicar-se i el que sens dubte el feia 
tan notable. És clar que fa quinze anys de tot això, i tot el que ara em 
sembla tan obvi llavors no ho era de cap manera. ens vam creuar en un 
moment important per a les nostres carreres, també per a les nostres 
vides. reconec que tot el que va succeir amb la Pauline no va ser gens 
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fàcil per a cap dels tres. Malgrat tot, quan ens vam casar va obsequiar-
nos amb una pedra polida de platja: “jo no l’hauria esculpit millor”, 
va dir.



el taxi avançava lentament per la carretera, fosquíssima, resultava 
molt més angosta del que recordava. Probablement, a plena llum, aquell 
mateix paratge deu resultar molt bonic, fins i tot evocador; llavors, però, 
el mantell d’aigua que queia del cel no deixava gaire lloc per a pensa-
ments romàntics. una bateria de llamps va il·luminar el cel com si fossin 
les 12 del migdia. el taxista, molt emprenyat, va renegar aparatosament 
i jo, instintivament, vaig palpar la sivella del cinturó de seguretat.

en aquell temps, a finals del 1992, quan el vaig conèixer, l’amat 
havia establert contacte amb algunes galeries d’art de barcelona. Per fi, 
la petita i atrevida Kunstwelt, regentada per un austríac hiperactiu i una 
mica somiatruites, va decidir exposar la seva obra; prou figurativa pel 
seu gust i pel calaix, i alhora prou contemporània per preservar la bona 
imatge de la galeria. La sèrie de vint quadres que l’austríac va batejar 
com El cos de Pauline va esdevenir l’èxit de la temporada. La inaugura-
ció que va organitzar la Kunstwelt va ser espectacular, va assistir-hi tot 
barcelona. en aquella època, jo feia poc que havia acabat història de 
l’art i periodisme, escrivia per a revistes especialitzades i, entremig, com 
un extra, feia algunes operacions de compravenda d’obres d’art a par-
ticulars i també per a petits museus. Com acostumava a fer en aquests 
actes, procurava arribar dels primers i, si del tema en podia treure algun 
profit, marxava dels últims. no esperava trobar res d’especial; en gene-
ral, feia una mirada i si hi havia alguna cosa que m’agradava potser m’hi 
entretenia. aquest cop, però, només entrar a la sala, encara buida de 
convidats, vaig quedar totalment captivat per l’intens cromatisme dels 
quadres. Vaig mirar lentament quadre per quadre i vaig sentir-me sob-
tadament commogut descobrint, sense esperar-ho, el veritable poder 
de l’art. no ho sabia, no: no tenia ni idea que una pintura podia envair 
l’ànima humana d’aquella manera. amb aquella facilitat. a través del 
ritme sincopat de les pintures apareixien formes, les quals, cimallejant 
entre taques de color, mostraven un cos. un cos preciós.
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L’amat va arribar molt tard, quan la galeria ja era plena a vessar i 
l’austríac, a qui jo coneixia superficialment, donava mostres d’una certa 
desconfiança que l’artista s’hi presentés. Finalment, en un cop d’efecte 
de novembre plujós, la porta va obrir-se d’una ventada i, xop com un 
peix, l’amat va aparèixer de la foscor envoltat d’aigua i vent. tothom va 
girar-se de cara a ell en una actitud entre sorpresa i divertida, mentre el 
galerista, amb una copa a la mà, serpentejava entre el públic i intentava 
acostar-s’hi per rebre’l. entretant, ell va quedar-se a la porta rajant-li 
aigua gavardina avall observant la multitud, alguns dels quals, amb un 
ampli somriure a la cara, ja se li atansaven. Se’l veia molest i desorientat. 
restà immòbil. un segon després va entrar la Pauline. jo tampoc no 
la coneixia, però vaig identificar-la immediatament com “el cos” de les 
pintures. també xopa, però esplèndida, va posar-se al seu costat i aga-
fant-lo de la mà va arrossegar-lo cap a dins.

Vaig quedar-me en un racó de la sala veient com una munió de per-
sones s’acostaven al pintor. estava fascinat, fascinat per la bellesa de la 
Pauline i de la inefable performance creada per l’artista en la seva entrada 
triomfal. ella era, sens dubte, tan diferent… Vaig acostar-m’hi.

—Pauline?
—ens coneixem?
—bé, jo l’he vista a les pintures. Són magnífiques.
—gràcies, però l’artista és ell —va dir amable assenyalant-me l’amat—. 

en tot cas, ha de ser molt observador, vostè. tan evidents són?
—no són evidents, són magnífiques, ja l’hi he dit. disculpi, permeti 

presentar-me; em dic Martí, Martí Puig.
L’amat era al costat nostre mateix, atrapat en una mena de cape-

lleta formada pel galerista, una dama arrugada, possible clienta, i un 
periodista. Vaig veure com de reüll mirava la Pauline com reia amb els 
meus comentaris. Per primera vegada les nostres mirades van trobar-se. 
La seva mirada era molt jove —com ell—, quasi ingènua, per haver 
produït aquelles pintures. Vaig notar que ell també treia algun tipus 
de conclusió. Llavors, retornà l’atenció a les persones amb qui parlava, 
quan va succeir un fet totalment inesperat:

—trobo molt atractiva l’expressió d’aquest retrat. no amaga res. 
És net, transparent… feliç —vaig sentir dir a la dama escoltant-se—. 
M’encanta. És alegre —determinà.
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el XXViii Premi de narrativa de la ribera d’ebre té el suport de la
diputació de tarragona
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