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IN T R O D U C C I O

a meua condicio d’impenitent viager, pertinaç i curios, favorida i
estimulada per motius llaborals, me fa freqüentar en gran assiduï-

tat les principals ciutats europees. Tinc costum d’aprofitar els moments
lliures que me deixa el meu treball per a investigar les excelencies gas-
tronomiques locals, buscant tipics restaurants de preus assequibles,
objectiu este que no sempre puc atenye r, visitar pinacoteques per a
r e c r e a r-me en la contemplacio “in situ” de quadros ya coneguts en les
reproduccions de llibres d’art i forumejar en els mercats de trastos ve l l s
i antiguetats a la busca d’alguna peça interessant, una ceramica iberi-
ca, una chicoteta caixeta de plata, algun gravat antic o un llibre ve l l ,
polsegos i desenquadernat que puga omplir la meua impacient cu-
r i o s i t a t .

Trobant-me, puix, en Londres, un dissabte de mati en el que havia
ya finalisat la meua jornada laboral i que no devia reprendre fins el pro-
xim dilluns, decidi visitar el mercat de Portobello que, com saben els
llectors, se celebra en este dia.

Es este mercat un dels millors i mes importants entre els molts que
en Londres se celebren i en el que se pot trobar des de la mes nimia quin-
calla fins a una peça arqueologica autentica —iberica, grega o egipcia—,
des de la mes absurda bagatela fins a la millor plata anglesa o portuguesa,
pintures de bones firmes o llibres antics i ra r s .
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Prengui el metro, baixi en l’estacio de Notting Hill Gate i esco-
menci a recorrer Portobello Street que estava, com es habitual en este
dia, de gom a gom, ple d’una ingent i multicolor multitut constituida per
coleccionistes a la busca de la troballa per a la vitrina, mirons, passejants
i, sobre tot, turistes. Se detenien en els puestos examinant els mes
estranys objectes —tot es coleccionable— i s’iniciaven animades discu-
ssions i regatejos que solien acabar en l’aparicio de la cartera per a pagar
el preu acordat o en el despreci del presunt comprador que tornava l’es-
quena i fea com que se n’anava, i a vegades ho conseguia, ya que no
sempre la reaccio del venedor era l’esperada puix el deixava anar adop-
tant una actitut ofesa per la gosadia d’haver pretes adquirir aquella pre-
ciosa antiguetat per tan ridicul preu.

La multitut s’agitava bulliciosa, com enfervorida, en totes direc-
cions, interrompent els seus passos si qualsevol dels objectes exposts
d e m a n ava la seua atencio. A n aven i tornaven sense concert, mirave n ,
c u r i o s e j aven, furonejaven i dotorejaven en gran zel, com si en allo se juga-
ren la vida. A pesar d’esta agitacio de persones de totes les races i nacio-
nalitats entre les que se sentien els mes estra nys idiomes, no sent ni el
valencià ni l’espanyol els mes freqüents, no s’oia mes que una remor
esmortida, un sort soroll, possiblement mes atenuat i controlat que el de
q u a l s e vol funeral en Espanya en el que els coneguts i amics se reencontren
despres de molt de temps i aprofiten l’oportunitat per a saludar-se i con-
versar animadament sobre temes intranscendents. Problemes de raça o,
millor dit, de cultura. Tinc observat que nosatres els espanyols, quan eixim
a l’estra n g e r, especialment si no es a països mediterraneus o sudamericans,
baixem automaticament el volum dels nostres altaveus per a posar-los a to
en concordancia en els del païs visitat, d’acort en les seues costums.

Despreciant les mercaderies que s’oferien en les parades desmon-
tables, entri en una tenda en la que sabía se venien gravats antics i, sobre
tot, mapes, buscant u del Regne de Valencia que, a pesar de les meues
insaciables incursions, mai no el trobi. En una estanteria en la que s’alli-
neava una serie de llibres antics enquadernats en pergami, atenyi a vore
u que me cridà fortament l’atencio. Comenci a fullejar-lo i viu que es
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tractava d’un manuscrit escrit en lletra clara, chicoteta i apretada i ¡en
valencià! Llegi afanyadament, passant les pagines i com el contengut
m’interessava, pregunti a l’encarregat de la tenda:

—How much?
Era evident que als ulls astuts del venedor, un home de cabells

rojos i d’aspecte desfargalat, no se li havia escapat l’interes que, sense
voler, demostri quan mirava el volum.

—Twenty five Pounds —me contestà en aire distret.
Vinticinc lliures, unes quatremil cinccentes pessetes al canvi de

l’epoca. No era un preu massa alt, pero pensi que m’havia delatat en el
meu atent examen i que me demanava molt mes de lo que mai havia
pensat conseguir.

Posi en moviment les meues habilitats mercantils i li oferi deu
lliures:

—Ten Pounds.
— Fi f t e e n . — Ya me ho deixava per quinze. No tenía molts desijos

d’iniciar un regateig interminable i laborios per uns centenars de pessetes:
—All right. —Li pagui lo acordat i eixi presuros, alçant en la boja-

ca del meu gavan aquell precios eixemplar en el presentiment de que
acabava de fer una magnifica compra.

Prengui de nou el metro i me n’ani al meu hotel, si es que aixina
se podia dir a la pensio de mala mort situada en Westbourne Terrace en
la que solc estajar sempre que vaig a Londres, pero que te la ventaja d’es-
tar al costat d’una boca de metro i llindant en l’estacio de Paddington els
quals servicis utilise en freqüencia.

Pugi a la meua habitacio corrent i pantaixant, salvant per l’escala
els tres pisos que me separaven del carrer perque l’ascensor, com era
molt habitual, estava en reparacio, reparacio que durava dies, semanes o
mesos, depenent esta circumstancia mes de la fortuna que de l’habilitat
dels mecanics.

Me posi comodo en l’unic sillo que hi havia i tragui del gavan el
producte de la meua compra, examinant en fruïcio aquell tom que con-
siderava com a una valuosa troballa.
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Es tractava d’un quadern de notes prou gros. Les tapes havien
segut embolicades desmanyadament en una vella fulla de pergami com
quan enquadernem un llibre que nos ha segut prestat i que, per a pre-
servar-lo de taques o roçadures, forrem en una simple fulla de diari.

El pergami, per la seua antiguetat o perque havia segut molt
palpat i manipulat, havia pres una bella tonalitat ambar i estava llis i
polit per un intens maneig. L’interior estava cobert fins a mes de les
seues tres quartes parts per una escritura vertical perfectament llegi-
ble, en una caligrafia elegant i cuidadosa que s’anava degradant a
mida que alva n ç aven les pagines, sent en la seua darrera part de difi-
cil llectura ya que els caracters se deformaven c o m per un impuls de
nerviosisme o angoixa i, encara que era evident que l’escritura proce-
dia de la mateixa ma, no era precis ser un expert grafolec per a per-
cebre la diferencia en les primeres pagines, lo que delatava una clara
i profunda transformacio en la psicologia de l’escritor. Quedava, com
ya he dit ades, una quarta part de fulles en blanc i quan dic en blanc,
vullc dir sense escritura perque casi totes les fulles estaven brutes i
plenes de taques com si el llibre haguera segut maltractat sense con-
s i d e ra c i o .

Comenci a examinar-lo mes detengudament per a coneixer el seu
contengut i pogui donar-me conte de que se tractava d’un diari o d’unes
memories. En alguns encapçalaments de pagina apareixien dates i en uns
atres paragrafs comprovi que fea alusions a temps passats, lo que me
dugue a la conclusio de que la meua primera impressio era l’acertada. Es
tractava d’un diari, especialment en la seua darrera part i d’unes memo-
ries o recòrts, en la primera. Fora qui fora el seu autor, havia decidit en
un moment determinat, escriure unes memories i, atenyida la seua data
present, havia continuat escrivint un diari perfectament datat, sent les
darreres dates pertanyents a l’any 1970, lo que me sorprengue, puix l’ha-
via pres en un principi per molt mes antic.

M’acomodi en el meu sillo i m’afoni en la llectura d’aquell manus-
crit, alvançant calmosament, renglo per renglo, pagina per pagina, com
volent cerndre i filtrar tot el contengut d’aquell relat.
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Pergui per complet la nocio del temps fins que el meu estomec
començà a protestar airadament, advertint-me en unes fortes punchades
la seua disconformitat en el tracte a que l’estava sometent. Miri l’hora.
¡Deu Sant, si eren casi les tres! ¡I estava en Anglaterra! Tindria que afan-
yar-me per a posar el meu rellonge fisiologic a l’hora dels anglesos que
tenen ben mereixcuda fama de dinar i sopar molt pronte.

Baixi al bar i me mengi un minuscul sandwich de pernil, de York,
naturalment, que contenia una finissima tallada del dit preciat aliment,
de les vores del qual emergien unes rulles i barroques fulles d’alguna
estranya verdura similar a l’ensisam. Vaig beure una cervesa a la tempe-
ratura ambient, es dir, calenta, i una tassa d’un liquit fosc i bullent que
aci diuen cafe. Despres d’este calamitos dinar —dir-li “lunch” sería
massa pretencios—, pugi de nou a la meua habitacio per a enfrascar-me
en la llectura.

Caigue la vesprada i començava a alvançar la nit quan me doni
conte de que els meus ulls no podien continuar llegint. Encengui la llan-
tia de la tauleta i, gitant-me vestit en el llit, atenyi el final d’aquell llibre
que m’havia absorbit durant casi tot el dia.

Es tractava, com ya he dit mes amunt, d’unes memories, de les
memories d’un pintor copiste valencià qui anava desgranant totes les cir-
cumstancies de la seua existencia, relatant-nos una serie de successos
molt interessants. L’escrit se detenia de sobte en una data determinada,
lo que m’obligà, per a recompondre la fi de l’historia, a fer pel meu conte
una infinitat de viages i investigacions per a poder completar-la, com
mes avant indicare.

Una vegada de nou en Espanya i en mes serenitat, procedi a orde-
nar el contengut, suprimint alguns paragrafs i recomponent la narracio,
tractant en tot moment de mantindre l’estil i la redaccio de l’original que,
en la seua majoria, està redactat lliteralment.

Fiu moltes comprovacions en els llocs citats en les memories per
tal d’aclarir molts aspectes de les mateixes que ani afegint per a donar a
tot el conjunt una major sensacio de coherencia i continuïtat. ¿Com arri-
bà este manuscrit a Portobello? Es un misteri. Se que aparegue en el nort
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d’Europa i que per averiguacions fetes per mi al venedor dels cabells de
safanoria, l’adquiri este a un mariner holandes embarcat en el port
d’Amberes que se trobava de pas en Londres.

Aço que oferixc al llector son, puix, les memories de Miquel
Sanchis Ferrer, pintor copiste valencià que, seguint els expressos desigs
de l’autor, les done a coneixer al public en el desinteressat proposit de
reivindicar el seu nom i deixar les seues magnifiques condicions artisti-
ques en el lloc que se mereixen.
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Paris, 22 de decembre de 1967.

l recent estrenat hivern ompli de blanc els arbres dels passeigs i flota
en l’aire un ambient humit i fret. El sol, alla en lo alt, lluita per

dessembarassar-se de les darreres boirines del mati.
Estic sentat davant de la taula del meu estudi de la rue Bonaparte,

en el Quartier Latin —Barri Llati—, i crec convenient, per a tractar de dur
al presunt llector a una millor comprensio de la meua personalitat, ofe-
rir-li una versio biografica de la meua existencia.

Sempre he criticat a aquells que tenen l’odiosa costum d’escriure
les seues memories sense tindre realment res que dir. Este comportament
es el resultat d’una profunda egolatria que els conduix a tractar de per-
petuar en la memoria dels homens la seua vida que, en la majoria dels
casos, constituix un perfecte paradigma de l’estupidea.

Yo no pretenc contar la meua vida, no es este el meu cas. No
necessite que el mon sapia de mi mes de lo convenient i si he pres la
decisio, de la que en alguns moments me he arrepenedit, d’escriure estes
notes, ha segut mogut pel desig d’aclarir alguns punts.

Està mes que demostrat que tots els artistes som en extrem vani-
dosos i creem que estem destinats a revolucionar els conceptes de l’art.
Yo no soc una excepcio ad esta regla i la meua vanitat te la suficient
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entitat com a per a que me rebele davant l’idea de que les meues obres,
les meues importants obres, siguen atribuides a un atre artiste en detri-
ment de la meua propia personalitat.

Soc un artiste, un gran artiste, dedicat a realisar les millors copies
i interpretacions que s’hagen fet mai dels mes importants pintors de l’his-
toria i puc presumir i presumixc de ser l’unic que mai no ha firmat les
seues copies, l’unic que desconeix el nom dels seus compradors i l’unic
que ignora a on ha anat a parar tota l’obra de copiste que ha donat sen-
tit a la meua vida.

Me diuen Miquel Sanchis Ferrer i naixqui en 1940 en Manises,
una chicoteta localitat prop de la ciutat de Valencia, junt al Medite-
rraneu.

A pesar de l’evident valencianitat dels meus llinages, mos pares
eren oriunts de la ciutat de Conca, ignorant si havien naixcut alli, d’a on
emigraren a Manises al finalisar la guerra civil espanyola en 1939. Dos
anys mes tart, poc despres de naixer yo, moriren els dos, fent-se carrec
de mi un tio al que dien Gregori, cosi llunta de ma mare del qual mai no
arribi a determinar el parentesc exacte i qui s’encarregà d’administrar els
bens que havia heretat de mos difunts pares, alimentar-me i educar-me.

Les circumstancies de l’establiment de mos pares en el poble de
Manises immediatament despres d’acabar la guerra aixina com el motiu
de la mort dels dos han quedat sense aclarir-se per a mi a pesar de les
gestions que realisi, ya estudiant el bachiller, per a averiguar estos punts.
No foren motius economics els que els obligaren a emigrar de Conca a
Valencia ya que en la meua herencia figurava una important quantitat de
diners en conte corrent, prop de trenta fanecades de terres de regadiu i
una enorme casota de tres pisos en jardi i forn moru per a la coccio de
ceramica situada junt a lo que hui es l’Escola de Ceramica, en un barri
modern, prop de l’estacio del ferrocarril.

La mort dels meus progenitors, que els sorprengue als dos al
mateix temps, resultava chocant i estranya puix, pareix ser, no fon degu-
da a accident. Mos pares mai no arribaren a figurar en el cens municipal
ni estan soterrats en el cementeri parroquial del poble. Les preguntes que
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fiu a mon tio sobre ells foren sempre contestades en evasives, circumlo-
quis i ambigüetats i el mateix resultat obtingui dels veïns i persones d’e-
dat als qui demani informacio. Pareix ser com si mos pares no hagueren
existit. En la ciutat de Conca, en motiu de varis viages que fiu per a visi-
tar-la, tampoc tenien dates en l’ajuntament ni eren persones conegudes,
ni abans ni despres de la Guerra Civil, en estos llinages que emigraren
cap a Valencia.

Sura en l’ambient del seu recòrt la presencia presentida i intuida
de turbulents successos i fets que la memoria colectiva pareix intentar
borrar. Sospite, i aixo no passa de ser una suposicio, que tingueren algu-
na relacio en activitats politiques —ignore de quin signe— gens clares i
que la seua conducta fon mereixedora d’un castic eixemplar, possible-
ment la seua eixecucio. El fet de que mos pares pogueren ser uns sicaris
o haver comés autentics desafurs en un periodo d’exaltacio i desordens
politics me tingue realment preocupat durant molt de temps, pero este
sentiment s’ana moderant fins al punt de que hui ya no m’inquieta en
absolut. Considere que no tinc pares ni familia de ninguna classe, puix
al tio Gregori, verdadera sangonera i tutor desvergonyit, no el puc con-
siderar com a tal.

Fiu els estudis primaris en les Escoles Municipals de Manises i
aprovi l’ingres per a iniciar el Bachillerat en l’Institut Lluïs Vives de
Valencia. Prenia tots els dies el tren que venía des de Vilamarchant i me
deixava en l’Estacio del Nort, enfront del mateix institut.

Guarde d’aquella epoca grats recòrts sobre els meus companyers
i, encara que en aquells temps els temia i odiava, dels meus professors.
Recorde a Piu Beltrán i Villagrasa que nos donava Matematiques, Historia
i Llati i si arribava el cas, lo que es posara per davant, a Joan San
Emeterio, de Geografia i, sobre tot, a Rufi García, un capellà alt i eixut
d’ademans ampulosos que nos ensenyava, naturalment, la Religio.
Tambe he de citar aci a Claudio Vàzquez, de Gramatica i Llengua
Espanyola.

Fon un estudiant atipic, puix m’apassioni rapidament per dos
assignatures que es solen entravessar a tots els alumnes: el llati i les mate-
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matiques i tambe m’apliqui en l’estudi de l’angles i del frances, idiomes
que arribi a parlar en una certa soltura i que mes tart tingui ocasio de
practicar i perfeccionar.

Les meues relacions en el tio Gregori eren les corrents entre un
tutor i el seu pupil: l’abominava, cordialment al principi i obertament
conforme el temps anava passant. Era un home menut, prim, adust i de-
ssaborit, pero, sobre tot, desconfiat i recelos. Mai no arribi a saber quin
era el seu treball i en qué ocupava el seu temps, pero si se que estava
constantment entre notaris i advocats. Ara, en la perspectiva que dona el
temps, sospite que se dedicava a l’usura i que totes les gestions que rea-
lisava entre els oficials de la notaria anaven destinades a resarcir-se dels
credits que no li eren tornats, embargant sense mes contemplacions als
seus desesperats clients.

Era avar per naturalea i fer economies era un dels seus principals
objectius de sa vida. Sempre anava tirant-me la barrila sobre els balafia-
ments que m’atribuia i les frases de “apaga la llum” i “no tires res al fem”
eren moneda corrent en els meus oits. Encara que, afortunadament, yo
no soc aixina, alguna cosa se m’ha pegat de la seua malaida costum i de
vegades me sorprenc a mi mateix fent estupidees per a aprofitar la punta
d’una llapissera o l’oli d’un tubo que no desestime sino quan està cuida-
dosament enrollat sobre si mateix i perfectament buit.

Poden vostes immaginar quina classe d’educacio i formacio espi-
ritual me donà el tal personage. M’ensenyà a no creure en res i a des-
confiar de tot lo mon, a no tindre compassio ni pietat per ningu. “A l’e-
nemic, ni aigua” era una de les seues frases favorites. Est ambient que se
vivia en sa casa de mesquinea i miseria, de desconfiança i recel ha pesat
en mi com a una llosa durant tota ma vida, fent-me un home indecis i
dubitatiu.

En els moments de la meua infancia en els que precisava les aten-
cions i tendrees d’una mare, nomes trobi aspres reprensions i conductes
equivoques com a tota norma d’educacio. La meua misantropia, els
meus dubtes i els meus recels son producte de l’atmosfera en la que se
desenrollaren els meus primers anys. ¡Quant t’odi, tio Gregori! Has fet de
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mi un home inestable i insegur, desequilibrat i ple de dubtes i incertees.
El pas del temps ha mitigat estos complexos infantils i soc ara prou mes
resolt i decidit, pero en els moments crucials en que he degut prendre
una determinacio transcendent pareix com si sorgiren de lo mes profunt
tots els fantasmes que porte dins i quede atrapat com en un cep per l’in-
determinacio.

Dels meus temps d’estudiant en l’Institut Lluïs Vives conserve un
viu recòrt pertorbador de les prostitutes de carrer que s’emboscaven al
caure la vesprada, en les primeres ombres de la nit, en el hui ya desapa -
regut arc i passage del Cobertiç de Sant Pau, al costat de l’Institut que
donava al carrer de Sant Vicent Martir. Aquella visio de les dones que a
mi me pareixien velles i repulsives, recolzades contra els rovinosos murs,
en el seu aspecte provocatiu, me causaven una forta impressio i no fea
sino engrandir en mi els misteris del sexe, per a mi ignorat i a soles pre-
sentit.

Els estudis se desenrollaven en normalitat, en notes mijanes i regu-
lars i, de quan en quan, en descomunals baralles per part de mon tio
Gregori, algun suspens que solia recuperar en el mes de setembre des-
pres d’un estiu condenat a estudiar sense treua.

Acabi el Bachillerat Superior i el PREU i quan hagui de decidir
quina carrera devia estudiar, me decidi per la de Belles A r t s .
Naturalment, el meu volgut tio s’opongue en totes les seues forces, puix
ademes de considerar estos estudis inutils i sense cap de profit, haguera
preferit que me posara a treballar per ad ell per a, en lloc de gastar diners
en estudis i unes atres tonteries per l’estil, dedicar-me a aportar alguna
cosa a casa. Me resisti tossudament a endoblegar-me als seus desijos
—hui me sorpren a mi mateix la decisio que mostri— i no me baixi del
carro. Els diners per als estudis eren meus —li digui— i la meua deter-
minacio, ferma.

La meua assistencia a l’Academia de Sant Carles supongue per a
mi una lliberacio. L’ambient era d’una major llibertat i responsabilitat
que quan estudiava en l’Institut. Anava a les classes que volia sense que
ningu me controlara —s’acabà el passar llista que tant odiava— i en el
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temps ani prenint gust als estudis convertint-me molt pronte en un dels
alumnes mes aventajats.

Totes les assignatures m’interessaven, pero especialment la de
Materies i Procediments. M’atraïa lo que entre pintors diém “cuina” i me
sentia com un alquimiste migeval manipulant, mesclant i utilisant una
infinitat de materials, la majoria organics, dels quals els noms me resul-
taven evocadors i poetics i d’un cert sabor oriental: mastic, oli de balsem
de Copal, balsem d’Elemi, verniç de Copal i de Dàmmar, goma de
Camboya i de tragacant. Tots estos productes m’embolicaven en els seus
efluvis aromatics i les seues fragancies impregnaven la meua roba i fins
el meu cos en el que, encara despres d’energics fregats i llavujades, creïa
percebre el recòrt d’estos aromes tan sugeridors. Pero hi ha un olor entre
tots estos que s’imponia a tots i arribava a erotisar-me, tal era la seua
intensitat i persistencia que mai no arribà a abandonar-me del tot: era
l’essencia de trementina, l’aiguarras. Liquit divi en el que s’emboliquen
tots els pintors i que te la facultat d’avivar els recòrts i estimular la fan-
tasia.

Tambe deprengui rapidament a fabricar els meus propis colors i
manejava en soltura el morter de marbre en el que realisava les necessa-
ries mescles per a, a partir de terres i per mig de l’aglutinant oportu,
obtindre bells tons de siena i ombra, natural i torrada. Tenía per a mi un
atractiu irresistible la fabricacio dels pigments com ho feen els antics
mestres, com ho fea Van Eyck, un dels primers pintors que utilisà la tec-
nica de l’oli. Passava molt de temps gojant intensament en el maneig de
tots estos productes que arribaren a fer-se’m tan familiars com els meus
propis dits.

Teniem per aquella epoca com a director de l’Escola a Felip Maria
Ortiz de Taranco, un cavaller a l’antiga usança, sempre correctament
mudat i impecable en els seus gests i expressions. Tragui grans ensen-
yances de Jenar Lahuerta, d’Amerigo Salazar, d’Enric Ginesta i d’Ernest
Furio, ensenyant-me est ultim la tecnica del gravat.

M’apassioni tant en els meus estudis i en tal manera estava afonat
en ells que no sentia el pas del temps i a soles quan arribaven les
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vacacions me donava conte de que havia finalisat el curs. Durant estos
periodos que detestava profundament puix m’impedia seguir en contac-
te directe en el meu aprenentage, me dedicava a pintar i a seguir pra c-
ticant en llenços i materials, tractant de descobrir nous productes picto-
rics. El chicotet dormitori que m’havia assignat mon tio en sa casa
pronte se converti en un menut laboratori ple de flasques, redomes i
pots en els que pra c t i c ava els meus experiments en pigments, terres, olis
i ve r n i ç o s .

Casi sense donar-me conte arribi a complir els vintiun anys i en
ells, atenyi la meua majoria d’edat que en aquella epoca no se conseguia
sino fins ad este moment tan tardà, sent la de les dones, que oficialment
i segons les autoritats, tarden mes en tindre coneiximent, a la de vintitres.

Poc dies despres tingue mon tio Gregori la felicissima idea de
morir-se, lo que m’omplí d’alegria, encara que crec que esta paraula es
queda curta per a expressar lo que realment senti en aquells benaventu-
rats moments.

Despres de tants anys somes a la tutela de mon tio, sempre aspre
i distant, me converti de sobte, casi sense esperar-ho, en un home, amo
i senyor de la seua voluntat i dels seus desijos. ¡Ah! I tambe senyor de lo
que yo creïa era una chicoteta fortuna, pero que al fer l’inventari corres-
ponent, se comprovà que de l’herencia de mos pares no quedaven sino
uns quants milers de pessetes en el conte del banc i una casona llogada.
Els camps i les rendes d’estos bens s’havien volatilisat engolits per l’avi-
da voracitat del meu tutor.

Al seu soterrar acodi yo, naturalment, puix no podia perdre’m l’es-
pectacul de tindre la certea de que eixa era la darrera vegada que anava
a vore’l i de vore’l afonar-se per a sempre en les entranyes de la terra, i
quatre o cinc personages desconeguts per a mi, vestits de dol riguros,
com a buitres carronyers.

Pero el meu desti estava marcat i mon tio me feu l’ultima jugada
des de la seua tomba puix si albergava la lluntana esperança d’heretar
alguna cosa d’ell —en el poble se rumorejava que era immensament
ric— esta se desvani de sobte en apareixer uns atres nebots mes proxims
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que yo els quals se veren agraciats en el seu llegat que, ben al seu pesar,
no pogue endur-se a l’atre mon.

Molt pronte me viu en el carrer a l’haver de deixar l’habitacio que
ocupava en sa casa i tingui de recorrer a demanar als arrendataris de la
casota que hereti de mos pares que l’abandonaren, lo que feren en pres-
tea davant l’evident justicia de la meua reclamacio.

Prengui, puix, possessio de la meua nova morada que, com en un
atre lloc queda dit, era una casa immensa, en amples estancies distribui-
des entre les tres seues plantes. Tenía un gran pati interior en una llime-
ra, un taronger i gran variacio de plantes ornamentals en el fondo del
qual se veïa un chicotet forn moru per a la coccio de ceramica que, una
vegada reparat i net, pogue ser utilisat per a les funcions a les que esta-
va destinat per un veï meu, ceramiste de professio, com la majoria dels
habitants de Manises, qui realisà en ell varies fornades de prova per a la
coccio d’algunes figures artistiques de terracota que modelarem entre els
dos.

Ajudat pel dit veï, m’aficioni al modelat del fanc del que alguna
cosa havia depres en l’Escola de Belles Arts i me produi una gran satis-
faccio obtindre peces definitives creades per les meues propies mans.
Aço se converti en una aficio, una distraccio sense transcendencia que
he practicat durant casi tota ma vida com a metodo d’expressio en tres
dimensions, en “bulto”, per contraposicio a la pintura en la que no se
disponen mes que dos.

Moltes hores me costà posar al dia aquella casota arreglant cam-
bres i clausurant estancies que, de moment, no pensava utilisar.
M’organisi un laboratori i al fondo del pati, en un porche ampli, instali
lo que pensava que fora el meu estudi, en cavallets, taules, armaris i
estanteries de fusta per a tindre a ma tots els llibres que a poc a poc havia
anat adqurint i que tractaven majorment sobre art i especialment sobre
pintura. No sabria dir els milers d’hores que passi alli en la meua joven-
tut realisant mescles, donant verniços i fent veladures que deixava secar
pacientment per a sobrepondre unes atres tractant d’obtindre bells efec-
tes. Mes que pintar, me dedicava a practicar procediments antics que
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utilisaven els vells mestres, metodos hui oblidats i materials rebujats en
l’actualitat que han segut substituits per eixa execrable proliferacio de
productes sintetics obtenguts gracies a la quimica moderna. Sempre he
estat en contra de l’acrilic, del poliester i del vinilic. No vullc entrar en
discussio sobre la pretesa superioritat d’estes materies, puix preferixc
sense cap de dubte, els procediments antics, l’eficacia i persistencia dels
quals està mes que demostrada. S’ha de pintar en aiguarras o en un atre
dissolvent organic paregut i mai en aigua. Aço no es propi de pintors, es
propi de maricons. L’estudi del pintor i el mateix artiste ha d’oldre a
essencia de trementina fins als plecs mes recondits del seu cos, tot lo
demes es moda passagera sense substancie ni contengut i, en definitiva,
perdua d’esforços i de temps.

A pesar de que la bibliografia sobre estos temes tan volguts per mi
es molt escassa, pogui agenciar-me en la biblioteca de l’Escola i en lli-
breries de vell la suficient informacio com a per a que mes d’una nit vera
apareixer per la finestra les primeres llums del dia sumit en la llectura de
les tecniques que s’usaven en els segles XVI i XVII i els procediments que
s’utilisaven per a traslladar els colors de la paleta al llenç. Tot lo que lle-
gia era rapidament dut a la practica per a comprovar personalment les
bondats del sistema. El meu estudi s’ompligue ben pronte, no de quadros
i esbossos com era d’esperar en un estudiant de pintura, sino de taulers
i llenços en estranyes imprimacions, brochades en colors absurts que
deixava secar, rascadures i veladures i en general, tota una serie d’expe-
riments que mai no deixava de practicar per a arribar a l’absolut conei-
ximent d’aquell mon que m’apassionava.

La meua timidea i desconfiança feen que no tinguera molts amics,
pero no m’era possible evitar eixir en ells en algunes ocasions, sempre
en grup ya que yo a soles era incapaç de prendre una decisio, a beure
unes copes en Casa Amadeo, en el carrer del Comte de Montornes, prop
de la Caixa d’Aforros o en Casa Pedro, darrere de l’esglesia de Sant
Andreu, que era un cafeti en el que se reunien unes quantes tertulies lli-
teraries i artistiques i en les que se parlava de tot lo imaginable, pero
especialment de pintura. Alli acodia una serie de pintors que despres han
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donat molt que parlar. Se comentava la mala situacio que travessava el
panorama artistic valencià i com a soles uns quants pintors, pocs anys
abans, havien gosat rompre en la demolidora influencia sorollista, ini-
ciant nous camins. Entre ells destacaven Jenar Lahuerta, Pere de Valencia
i Francesc Lozano.

En moltes ocasions la conversacio derivava cap a la politica, pero
estos temes se tractaven baixant la veu que els temps no estaven per a
fer-se notar. Se sabía de la presencia d’algun policia de la secreta camu-
flat entre aquells estudiants i bohemis barbuts i qualsevol comentari con-
trari al regim que estavem soportant podia dur-nos a la preso, com ad
algu li succei en mes d’una vegada.

Es esta qüestio de la politica cosa que mai no m’ha interessat. La
meua misantropia natural fea que m’importara molt poc la sort dels
demes i al ser yo home apocat i poc escarotador ningu arribà a importu-
nar-me. Com les opinions, en el mes ample sentit, les guardava per a mi
mateix, no puc queixar-me d’haver sofert de “llibertat d’expressio”. En
quant a les demes llibertats, les tenía totes i mai no me senti coaccionat
o restrenyit.

Les tertulies de Casa Pedro acabaven moltes vegades al rompre el
dia i mes d’una vegada pergui el tren per a tornar al meu poble. Me que-
dava llavors a dormir en casa d’un amic al que tots els companyers diem
l’Entrecuixa puix estava obsessionat en el sexe que era el seu principal
motiu de conversacio, per no dir l’unic. Els amics comentaven que en
lloc de cervell dins del seu craneu, tenía un descomunal testicul.

Era assidu visitant del Barri Chinenc, arraval de la ciutat de
Valencia que ningu sap perqué du eixe nom, en el que estaven concen-
trats la majoria del prostibuls —ell dia mes familarment, cases de putes—
que solia freqüentar. Algunes vegades, quan l’alcohol havia corregut en
exces, nos arrastrava ad ells i alli s’organisaven verdaderes bacanals. Yo
assistia com a un espectador absent i estomordit ad estes orgies en les
que acabaven tots bufats, bevent la meua copeta de pipermint que, a
pesar de les seues conegudes virtuts afrodisiaques, no feen en mi cap d’e-
fecte. Contemplava des del meu raco, nervios i excitat, les evolucions
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d’aquelles masses de carn que s’agitaven per terra com a enfollides i
enfervorides sense gosar prendre partit ni participar en allo que pareixia
realment divertit i interessant.

Esta actitut, repetida en numeroses ocasions, no passà desaperce-
buda pels meus companyers i, encara que en els primers moments ale-
gui impediments passagers, no tingui finalment mes remei que confessar
la meua terrible condicio d’home verge.

Decidiren en estranya unanimitat que esta circumstancia no podia
allargar-se ni un dia mes i que el meu aprenentage deuria iniciar-se en la
celeritat requerida per a que esta vergonyosa situacio no se prolongara.

Existia en el carrer Maldonado, en el cor del Barri Chinenc, un
bordell molt acreditat regentat per una francesa a la que dien Madame
Léontine, al que diem per a abreujar, casa de “La Francesa”, prostibul
de gran fama i renom entre els habiturals degut a la qualitat del gene-
ro que oferia. Havia en la dita casa una pupila en el nom de guerra de
“La Canaria” qui fon la que me destinaren els meus amics per a que yo
p e r g u e ra la meua pudorosa condicio. Era esta femella una donota de
pits mes que generosos, grupa exuberant i cuixes potents. Els seus gests
eren provocatius i luxuriosos com està manat en la seua professio i
tenía fama de ser una de les bagasses que mes fiches feen. He d’acla-
rir que estes fiches els eren entregades junt en una tovalla neta per
l’ama que regentava el local cada vegada que entraven en l’habitacio
en un client i a la fi de la seua jornada laboral, les tornaven com a
p r ova de la seua faena a estall que havien realisat per a poder perc e b r e
els emoluments pertinents d’acort en el contracte verbal que entre les
parts s’havia establit.

Ad esta iniciacio, tan tardana com temuda, acodi ple d’aprensions
i recels, en el cor encollit i el cos destemplat. No foren suficients ni bas-
taren les continues toquejades i palpades, llepades i postures per a exci-
tar i avivar la meua acovardada virilitat. Aquella dona que me pareixia
un sac de carns mal repartides, en la seua actitut grossera i vulgar, no
atenyi mes que a desalentar-me. Eixi d’aquella terrible prova avergonyit
i en l’anima plena d’angoixa.
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Aixina ho digui als meus companyers, u dels quals comprengue la
situacio ya que passà per un transit similar, i decidi fer-se carrec del meu
problema per a donar-li la solucio que les circumstancies exigien. Esta
segona vegada, l’operacio fon un complet exit gracies a les arts de “La
Manya”, persona sensible i carinyosa qui entenent quina era la dificultat,
posà tots els seus coneiximents per a despertar en inusitada delicadea
tota la força del meu sexe d’home jove i inexpert.

Nos haviem aveat a acodir molts dumenges a la dita casa i, com a
clients habituals, nos comportavem en gran soltura cridant a totes les chi-
ques pels seus noms de guerra i, i inclus quan no teniem diners o desijos
de fornicar, organisavem competidissimes partides de cartes jugant a la
brisca o a la mona, passant la vesprada dominical en les cames en la
conca del tendur, calfant els nostres estomecs en les consabudes copetes
de pipermint que continuaven sense produir l’esperat estimul de la dita
beguda.

Havia solicitat i obtengut una beca per a poder continuar els meus
estudis ya que els pocs diners del meu conte bancari baixava rapidament
a pesar de que administrava fins als llimits de lo impossible la meua eco-
nomia com molt be m’havia ensenyat mon difunt tio. Gastava a soles lo
precis en menjar, lo just en vestir i no res mes, sense permetre’m el
menor caprig ni el menor dispendi en coses superflues.

Com els meus professors s’havien donat conte del meu domini
dels materials i dels meus evidents alvanços en les tecniques de restau-
racio, començaren a buscar-me algun treball que mamprengui en gran
entusiasme lo que me permete millorar un poc els meus maltractats
aforros.

M’entregava al meu treball en verdadera passio i gojava restaurant
aquelles velles taules posant en allo tot el meu esforç i pericia. En primer
lloc, havia de netejar-les dels residus de fum i greix que s’havien deposi-
tat en la superficie obscurint els colors originals, tractant-les en la major
meticulositat i mirament per a evitar el seu despreniment. Una vegada
lliure la taula de materies estranyes, havia de fixar els colors per a evitar
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possibles alteracions i despres completar les faltes dels mateixos que,
degut principalment als agents fisics, s’havien produit. Estos delicats tre-
balls requerien infinites dosis de paciencia en les que el temps era un fac-
tor que no havia de tindre en conte.

Degut al zel que aplicava als meus treballs, obtingui, com es natu-
ral, resultats verdaderament satisfactoris, lo que elevà en gran manera el
nivell del meu prestigi en estos menesters i arribà un moment en el que,
per a la meua satisfaccio, me viu obligat a rebujar treballs puix no dis-
ponia del temps suficient per a dedicar-me a l’estudi i a la restauracio a
la mateixa vegada. Tot aço, en una certa manera, condicionà el meu futur
ya que ademes de ser un treball que m’agradava infinitament i en el que
trobava un verdader plaer, tenía grans possibilitats crematistiques.

En l’Escola i despres de varis cursos d’Historia d’Art, descobri als
dos pintors que omplien llavors les meues preferencies i colmaven els
meus desijos de goig artistic. Era el primer d’ells Velázquez, eixe gran
mestre de tecnica maravellosa, depurada i espontanea, energica i deli-
cada al mateix temps i el segon, Ribera, el Espagnoleto, de menor nivell
artistic, pero tambe d’una gran qualitat.

Tardi prou en vore obres originals fora de les reproduccions que,
encara que en alguns casos eren excelents, mai no podien reflexar els
delicats matisos dels colors ni el seu gran lluentor. A soles pogui con-
templar l’autorretrat de Diego Velázquez del Museu de Sant Pio V de
Valencia. Es tracta d’un llenç de 45 per 38 centimetros pintat entre 1638
i 1640 quan l’autor tenía al voltant dels quaranta anys qui, des del seu
retrat, nos observa en una mirada entre enigmatica i condescendent.

Passi moltes hores estudiant este quadro, analisant el seu sobri
colorit i observant la direccio de les pinzellades fins a que un dia pren-
gui la ferma resolucio d’intentar fer una copia en la que posaria tots els
coneiximents que poseia sobre procediments i materials del segle XVII.

Una vegada obtingudes les corresponents autorisacions per a lo
que me valgui del Director de l’Escola qui me donà una carta de presen-
tacio per al del museu, advertint-li del meu notable mestrage i del meu
sentit de la responsabilitat. Esta segona frase fon escrita en el document al
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meu propi requeriment puix necessitava despenjar el quadro i vore el seu
bastidor i, molt especialment, la textura del llenç per la part posterior.

Me servi d’un contafils per a determinar la densitat de l’urdim i la
trama i la seua grossaria. Es tractava d’un teixit de sarga en 18 fils d’ur-
dim de lli per centimetro, numeracio 70, a dos caps i 16 passades de
trama de la mateixa materia, pero d’una numeracio mes grossa i a soles
a un cap.

L’obtencio d’un llenç d’estes caracteristiques no fon gens facil,
pero aprofitant que un dels estudiants, bon amic meu, era d’Alcoy, ciu-
tat de forta industria textil a on anava casi tots els dumenges, ani en ell i
al final pogui conseguir que me fabricaren una bona quantitat de metros
d’acort en les indicacions que faciliti. ¡En cru! —insisti— ¡I sense cap
d’acabat o aprest, tal com ix del teler!

Ya en el meu estudi de Manises, confeccioni en fusta vella de
roure un bastidor al que li monti, en tachetes velles i rovellades, el llenç
de lli. Prepari una imprimacio d’acort en tecniques antigues que havia
llegit en els llibres i el deixi secar.

Llegi en la biblioteca de l’Escola i en la Municipal tots els llibres
que pogui trobar sobre Velázquez i busqui en les reproduccions dels seus
quadros aquells que estigueren inacabats per a estudiar el proces que
seguia en les seues obres. Estudi multitut de biografies per a tractar
d’adinsar-me en el seu caracter i psicologia per a resoldre els problemes
pictorics com ho haguera fet ell.

Proveit d’una potent lupa, ani al museu a vore el quadro i estigui
estudiant tot lo dia les qualitats i els colorits utilisats, aixina com l’orde
en que estos s’havien aplicat. Tambe investigui els rastres deixats pels
pinzells, la seua direccio, si eren curts o llarcs i en quins moments
s’havien fet en decisio i quan en breus tocs. Havia usat pinzells de cerda
avellanats, dels numeros deu al catorze i per als fondos, del vint. No apa-
reixien traços de pinzells de marta ni encara en els ulls que estaven fets
en tocs solts d’un pinzell possiblement del numero huit.

En el meu laboratori de Manises fabriqui els colors que yo creïa
que havia d’utilisar en els que confeccioni una paleta molt sobria i curta
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i prenint els pinzells que previament havia determinat i, una vegada en
el museu, planti el cavallet davant del quadro que pretenia copiar. Havia
passat casi tota la semana en estos preparatius.

Despres de procedir a tacar el llenç en colors terrosos per al fondo
i per a fer desapareixer el seu blanc, situi i encaixi el cap. Ad este
respecte he de dir que tinc un do que es el de vore i colocar exactament
les proporcions precises de les coses. Sense prendre cap de mida, soc
capaç de reproduir en absoluta precisio qualsevol figura. Com a eixem-
ple dire que, en este cas, procedi a situar els dos ulls de l’autorretrat i
despres volgui comprovar si les mides eren correctes: ¡ni el tamany dels
ulls ni en la seua separacio ni en les distancies als costats del quadro
existia una diferencia superior a un milimetro! Esta exactitut, que m’atre-
vixc a calificar de total i absoluta puix no existixen diferencies ni encara
en quadros de mes de dos metros, es un do que m’ha donat la naturalea
i que en moltes ocasions ha sorpres als meus professors que no podien
creure lo que estaven veent.

Durant molts dies, en moltes sessions, el quadro anava alvançant
lentament puix no volia precipitar-me. Sabía que Diego Velázquez era
home parsimonios que se prenia les coses en molta calma i que per este
motiu fon criticat pel rei Felip IV, a lo manco aixo es lo que se despren
de la seua biografia. Intenti, puix, imitar-lo i tracti de que la meua obra
s’acostara a la seua maxima perfeccio prenint-me el temps que fora
necessari. En molta freqüencia, despres de montar el cavallet, donava
tres o quatre pinzellades i arreplegava els meus trastos per a deixar secar
la pintura, alçant-los en l’almagasen del museu al que tenía acces per
deferencia del seu director. En unes atres ocasions passava casi tot el dia
donant unes pinzellades o uns retocs, descansava, contemplava l’efecte
i si no era de la meua total satisfaccio, reprenia la faena des del principi
en l’obsessiva determinacio d’obtindre un treball perfecte.

Com la direccio del museu m’obligava a treballar un poc de cos-
tat per a no obstaculisar la visio del quadro als visitants, podien estos
contemplar els dos quadros a la vegada i buscar les diferencies. Les
paraules que sentia sense prestar atencio eren molt afalagadores per a
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mi, cosa que yo considerava normal, pero la meua vanitat i orgull esti-
gueren a punt d’esclatar quan el propi director del museu que passà un
mati pel meu lloc de treball, a l’observar la delicada perfeccio de la
meua obra, exclamà en expressio d’admiracio:

—¡Aço es maravellos! ¿Cóm has arribat a eixe domini dels colors,
dels matisos, de les pinzellades? ¡Es certament prodigios!

Yo prengui un aire d’hipocrita modestia i li respongui:
—Faç tot lo que puc, aixo es tot.
—Passa’t un dia d’estos pel meu despaig i parlarém. Desige fer-te

una proposicio.
Consideri mentalment qué es lo que podia oferir-me aquell home

i pensi que fora lo que fora me convenia parlar en ell.
Continui alternant el treball de la copia en els meus estudis i eixer-

cicis en l’Escola. En les darreres etapes, ya casi acabat el quadro, dona-
va subtils veladures en insinuacions de colors un poc apagats per a lle-
var l’excessiva lluentor que donava al retrat un aire com a de recent pin-
tat. Unes atres veladures estaven destinades a corregir lleus matisos i al
posar-les, deixaven respirar els colors de la base creant els mateixos efec-
tes que, estic segur, buscava Velázquez.

Doni la capa definitiva i final del verniç i guardi el quadro en l’al-
magasen a l’espera de que passara un cert temps i este se secara. Aprofiti
per a visitar al director en el seu despaig, tal com m’havia demanat.

Me rebe en un ample somriure en el rostre.
—¿Ya has acabat la copia?
—Encara no —li respongui—. Li acabe de donar el verniç final i

quan estiga sec li vaig a donar la darrera ma de brutea.
—¿Com de brutea? ¡No faces res que puga estropejar el quadro!
—Mire voste —continui sense ferli cas i adoptant un to com quan

se parla a un chiquet—, en la restauracio, abans de retocar els colors, cal
netejar-ho tot i llevar tot el greix, els fums i la polucio que s’han deposi-
tat en el pas dels anys. En este cas tinc de fer l’operacio inversa, es dir,
he d’aplicar el greix, els fums i la brutea que no s’han adherit durant tres
segles en uns instants per a donar-li tota la seua apariencia d’antiguetat.
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Este raonament paregue convencer al director que me mirava
assentint en el cap mostrant un gran interes per les meues paraules.

—Veig que saps lo que te dus entre mans.
—Despres, encara he de fer una atra manipulacio. Voste sap molt

be que inclus Velázquez, quan utilisava els colors indegudament o els
posava uns sobre atres sense haver secat completament la capa inferior,
se quartejaven en el pas del temps. Yo tinc de provocar estos quarteja-
ments, per a lo que ya tingui la previsio en el seu moment de pintar
magro sobre grasso en uns determinats llocs. Ara, en l’ajuda de la calor
molt ben controlada, provocare este quartejament i, despres de sec, el
restaurare per a donar l’impressio de que el quadro ha segut resanat en
algun moment de la seua vida.

Els meus arguments eren tan llogics i contundents que no admi-
tien cap de refutacio. Bruscament, sense transicio, me’n recordi del
motiu de la meua visita i li espeti:

—Bo, fa uns dies me digue voste que me passara per aci. ¿Quina
cosa vol voste de mi?

—Si, es veritat, se m’havia oblidat. Tu saps que l’autorretrat de
Velázquez, per ser un dels pocs que se conserven, llevat del de les
Menines, se veu obligat a viajar molt requerit per uns atres museus per a
fer exposicions antologiques o d’una atra classe. En estos casos, queda la
paret nua i fa molt mal efecte llegir el cartell que nos veem obligats a
posar per a explicar la seua absencia indicant que està provisionalment
en tal o qual museu. He pensat que la teua copia podia ser adquirida pel
propi museu per a ser penjada durant estes absencies. Naturalment —
continuà despres d’haver fet una breu pausa per a observar l’efecte de les
seues paraules—, el teu quadro durà una plaqueta indicant que es tracta
d’una copia en la que figurarà el teu nom i d’esta manera tot lo mon
podra comprovar la seua excelent qualitat.

Quedi sorpres per la seua pretensio i quan reaccioni, li pregunti:
—¿I quan pensa pagar-me?
—Deus saber que esta qüestio no depen de mi sino de la Junta

Rectora. Estic autorisat a pagar-te cincmil pessetes.
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Els que som timits per naturalea i anem per la vida com a acovar-
dats, soportant mil chicotetes humiliacions davant les quals no reaccio-
nem, quan ho fem, esclatem turbulentament com volent resarcir-nos de
colp de totes les vexacions que hem sofert, com pretenent posar-nos al
dia de tot lo que hem patit i compensar aixina totes les nostres deficien-
cies. Senti com l’indignacio pujava fins a la meua gola i, perdent la com-
postura, li contesti:

—¿Cincmil pessetes? ¡Voste i totes les sangoneres del museu son
uns perfectes lladres! —. La colera m’ofegava i impedia que les meues
paraules eixiren de mi en la coordinacio necessaria —. ¡Vaja-se’n voste
i tota la Junta Rectora a la merda!

M’alci de la cadira i eixi airadament del despaig. Quan anava a
donar una forta portada per a subrallar la meua indignacio, preferi dei-
xar-la oberta de bat a bat per a demostrar-li aixina el meu despreci.

Este succes me mantingue nervios i desvelat varies nits. Ni yo
mateix acabava d’assumir el meu comportament i me debatia entre el
dubte de si devia haver negociat el preu o si la meua resposta havia segut
la correcta.

Passà el temps i estava donant els darreres tocs a la meua copia
aplicant una mescla de betums i suja que aplicava en un aglutinant de la
meua invencio en tocs lleus i delicats, quan senti a les meues esquenes:

—¡Perfecte!
Me giri sorpres i viu a un home d’una certa edat, molt alt i eixut, en

uns ulls blaus aquosos que s’amagaven darrere d’unes ulleres en montura
d ’ o r. El seu aspecte era distinguit i els seus modals desenvolts en els que
s ’ a dvertia, a pesar de la seua fragil apariencia, una energia fora de lo comu.

—¿Li agrada? —li pregunti.
—Molt. Està molt ben conseguit. Pareix un Velázquez autentic i he

de dir-li que soc un verdader entes. ¿Es voste especialiste en fer copies?
—Es la primera que faç, pero conec a fondo els materials i els pro-

cediments dels antics mestres.
—¿Es tracta d’algun encarrec? —En els seus ulls s’endevinava una

certa impaciencia.

30



—No, no, de cap manera. Ho faç per a practicar i al mateix temps
per a estudiar en tota la dimensio la seua manera de manejar els pinzells
i els colors.

—¿Estaria voste dispost a vendre-me-la? —Se’l notava ansios i
expectant.

Per la meua ment passà com a una llampada l’oferta que m’havia
fet dies arrere el director del museu.

—Aixo depen de lo que vullga voste pagar-me —.Li contesti en un
alt to de veu mirant-lo als ulls en actitut desafiant.

—¿Li pareix be centmil pessetes al contat?
Me quedi estomordit. Aixo suponia una verdadera fortuna i una

remuneracio mes be exorbitant pel meu treball tenint en conte que si be
havia estat dedicat mes de huit mesos, no per aixo havia descuidat els
meus estudis i la meua assistencia a l’Escola. Lo que es pintar, pintar, si
deduim les absencies i els periodos de secat, no hauria aplegat ni a tres
mesos i eixa quantitat, tenint en conte que estavem en el 61 o 62, no
recorde be, constituia una sifra molt elevada. No pogui resistir-me.

—D’acort, la copia es de voste. Deura esperar uns quants dies a
que se seque per a endur-se-la, pero tinga present que lo que es verda-
derament seca no ho estara fins a que passe, a lo manco, un any. ¡No li
pose les mans damunt, per l’amor de Deu! Tambe tinc de fer unes ges-
tions en les oficines del museu a on m’han de donar el certificat acredi-
tatiu de que la copia l’he feta yo personalment davant del quadro origi-
nal. Estes circumstancies queden anotades en els registres per a dur un
control de les copies que se fan.

—Aixo no es un problema. Hui es dilluns, el divendres passare per
aci a arreplegar-la —. De la cartera trague un talonari de checs i n’es-
tengue un que m’entregà somrient —. Aci te lo convengut.

Estava sorpres per la rapidea en la que s’havia desenrollat tota l’o-
peracio i la facilitat en que m’havia entregat els diners me feu sospitar
que desijava tancar el tracte en tota prontitut. Pensi que si haguera dis-
cutit un poc, potser haguera obtengut un millor preu, pero yo no entenia
massa d’estes coses.
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—Li fare un rebut pel talo.
—No cal, me fie de voste i se molt be que estara aci quan vinga a

arreplegar la copia. Fins al proxim divendres. ¡Ah! I prepare’m un emba-
lage de fusta per al transport, per favor.

Pegà mija volta i desaparegue entre els solitaris corredors en els
que se pergue l’eco dels seus passos. Contempli el meu quadro i el chec
que encara permaneixia entre les meues mans. ¡Centmil pessetes! ¿Per
que m’havia pagat tants diners? Sería provablement un multimillonari
caprichos que el volia per a adornar la seua mansio o el seu yat. Fora lo
que fora, els diners ya estaven en la meua bojaca. Que no se m’oblide
demanar-li el seu nom i direccio puix si seguix pagant tan be es possible
que li faça unes atres copies.

Arreplegui tots els trastos, quadro cavallet, paleta, pinzells i pots i
despres de deixar-los en l’almagasen del museu me n’ani com un rellamp
a vore al director. Entri bruscament, sense cridar, en el seu despaig i
davant dels seus ulls sorpresos, agiti violentament el chec com a un pal-
mito fent aire:

—¡Cincmil pessetes, eh! Mire voste lo que m’han pagat, director
de merda: ¡centmil!

Sense donar-li temps a reaccionar, pegui mija volta i eixi de l’ha-
bitacio de la mateixa manera que havia entrat, pero esta vegada si que
doni una sonora i rotunda portada.
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I I

Manises, 8 de decembre de 1963.

e totes les ensenyances que cabudament me prodigava mon tio
Gregori —que Satanas el tinga en l’infern—, una d’elles, que yo

sapia, fon la menys posada en practica per mi. Insistia en la necessitat de
mantindre’m sempre en un segon pla, de passar inadvertit, de portar una
existencia gris i anodina a l’objecte de no provocar les enveges alienes
ya que este pecat —¿que sabria ell de pecats?— es un mal conseller i pot
desencadenar les ires en nefastes conseqüencies per a l’interessat.
Entenia yo que volia dir alguna cosa aixina com que hauria de portar una
vida pareguda a la de les caparres que s’incrusten en la pell dels animals,
dissimulant i amagant el seu cos entre el seu pelage per a, d’esta mane-
ra, poder chuplar-los la sanc mes tranquila i plaenterament.

Ell era un verdader mestre en este dificil art i practicava en afany
lo que predicava, contribuint els seus fets a donar mes credibilitat a les
seues paraules. A pesar de que en guilindaines i enganys i la colaboracio
de la suor aliena havia amontonat una considerable fortuna, no res en el
seu comportament delatava la seua condicio d’home acomodat. La seua
manera de viure, mes propia d’un miserable que d’un potentat, conti-
nuava inquebrantable i seguia la seua llinia de conducta d’aforrar a costa
d’incontables sacrificis.
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En aquella ocasio, decidi seguir estos prudents consells i conside-
ri convenient no fer cap de comentari entre els meus companyers i pro-
fessors sobre l’exit obtengut en la venda de la copia de Velázquez. Com
esperava que el director del museu podia anar-se’n de la llengua i
comentar el preu real pel que la vengui, fiu correr la remor de que per
ella havia conseguit la respectable quantitat de quinzemil pessetes, d’es-
ta forma matava dos pardals d’un tir: per una part dissimulava els diners
que havia guanyat i per l’atra me venjava d’ell deixant-lo com a menti-
ros si es que s’atrevia a dir alguna cosa.

Poc de temps despres, arribat l’inici de l’estiu, acabi la carrera de
Belles Arts en notes immillorables i mencions honorifiques. Se celebrà
una chicoteta festa a la que assisti yo sense acabar d’integrar-me en ella
i despres de saludar-nos tots efusivament i d’intercanviar innumerables
enhorabones i bons desijos per al futur, s’escamparen tots els meus com-
panyers a molts dels quals ya no torni a vore mai.

Per aquells temps, m’inscrigui en un curs que començava el
següent mes d’octubre per a millorar els meus coneiximents de restaura-
cio, pero el desti me reservava una mala jugada ya que, despres d’un
intens estiu en el que treballi sense parar en el meu laboratori fent expe -
riments en mescles de productes que comprava en la drogueria proxima
a ma casa, a l’eixir de la mateixa un mati corrent per a prendre el tren
cap a Valencia que pensava anava a perdre, m’atropellà una moto per
darrere donant-me un colp en la pantorrilla que me proyectà cap amunt
pegant una volta en l’aire i tornant a caure per terra recolzant-me en la
cama ferida que m’acabi de desfer.

Aço me portà el trencament de la tibia i el perone en fractura ober-
ta, es dir, que l’os me perforà la carn i hagueren de practicar-me una
complicada i dolorosa operacio que durà mes de tres hores.

La meua salut ha segut sempre bona i mai no he tengut de gitar-
me per ninguna malaltia. Ad aço contribui en gran manera la frugal dieta
a la que m’havia aveat mon tio que si be no era la mes afalagadora per
al meu estomec, si era la mes adequada per a mantindre l’organisme lliu-
re de perjudicials toxines. Per esta circumstancia, el fet d’haver de
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permaneixer en una obligatoria immobilitat que durà casi tres mesos, dos
d’ells escayolat des del peu fins a mes amunt del genoll i un atre per a
recuperar el moviment de la cama adormida per tant de temps d’inacti-
vitat, era una novetat a la que no estava aveat i que me resultava extre-
madament tediosa.

Tenía per aquell temps concertat en Concheta, una chicona prou
atractiva, filla d’una veïna meua, que per una modica quantitat mensual
venía a ma casa a mantindre-la neta i en orde i a llavar-me la roba dos
vegades per semana. Soc persona curiosa i no tinc costum d’embrutar ni
deixar les coses fora del seu lloc i este apany funcionava molt be. Tots els
mesos deixava damunt de la taula de la cuina els seus havers estipulats i
com casi no coincidiem, passaven les semanes sense arribar a vore-la. En
estes malaurades circumstancies tingui de canviar el contracte verbal i
hague de vindre a diari ya que la meua immobilitat m’impedia preparar-
me el dinar adequadament. Fon una temporada de la que guarde un grat
recòrt. Els plats que me cuinava, especialment arrossos en les seues mil
varietats, al forn, caldós, en fesols i naps, en paella ... me descobriren tot
un mon nou per a mi, gastronomicament parlant, aveat als meus entre-
pans de formage i companage. M’agradava oir-la traginar per la casa
aviant els atifells de la cuina, fent el llit, agranant o parant taula, cantant
sempre cançons de la Piquer o corridos mexicans. La seua companyia,
representada mes pels constans sorolls dels seus quefers que per la seua
conversacio, donava un toc d’humanitat ad aquella destabacada casona
en la que me trobava perdut.

Els dies se me feen interminables i encara que passava les vespra-
des sanceres ocupat en la practica del dibuix i la llectura fins a que la
llum del crepuscul començava a decaure, el tedi m’invadia i l’avorriment
fea presa en mi. Un cosi d’un amic d’un conegut tingue la gentilea de
prestar-me un carret d’invalit en el que me podia traslladar en la cama
estirada per davant. No era aço gran cosa, pero a mi me supongue una
aventura extraordinaria el fet de poder-me desplaçar per tota la casa,
eixir al pati a prendre el sol i acostar-me inclus a l’estudi en el que, rode-
jat dels meus pots de cristal, morters, redomes i matrassos, me trobava de
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veritat a gust i com me resultava incomodo seguir practicant els meus
experiments per lo dificil de la meua postura, m’entretingui algunes
vegades en rotular correctament el contengut dels pots posant en orde el
meu laboratori.

Quan tombava la nit i me traslladava al llit que m’havia instalat
Concheta en la planta baixa puix m’era impossible accedir al dormitori
situat en el pis superior, la son tardava molt en arribar-me i passava casi
tota la nit semidespert, oint els sorolls que poblaven la casa en els seus
ecos i llavors desfilaven per la meua imaginacio els espectres i fantasmes
de la meua infantea.

En estos interminables moments me percati de que mai en ma vida
h avia dedicat un sol instant a la reflexio ni m’havia detengut a pensar sobre
el fet transcendent de la vida, la religio, la politica o la presencia i el desti
de l’home en la terra. Analisant fredament les circumstancies en les que se
desenrollà la meua infantea, la meua adolescencia i la meua present jove n-
tut, dedui que, abstret totalment en els estudis de la meua apassionant pro-
fessio, havia oblidat estudiar-me per a arribar al coneiximent de saber qué
i qui era yo mateix, pero despres de moltes cavilacions arribi a la conclu-
sio de que me trobava en el cas absolutament contrari: no reflexionava per
perea i la meua entrega a la practica dels meus treballs era una fugida de
la realitat per a no enfrontar-me en mi mateix. Aixina arribi al conve n c i-
ment de que buscar la felicitat a soles en la pintura, si be el quefer era
noble, era un estret horiso sense cap de futur per al desenroll de la meua
propia personalitat. Me percati de sobte, com en un esclafit, del buit de la
meua vida i de l’absoluta i terrible soletat en la que estava submergit i con-
denat. Este descobriment m’omplí de tristor i d’una fonda desespera n ç a .
Fa l t ava en la meua existencia, ara ho comprenia, un poc de calor huma,
amor i amistat, als que insensiblement estava renunciant dia a dia, enca-
minant els meus passos cap a un futur erm i esteril.

Fora perque estavem en l’estiu i els meus companyers se n’havien
anat a les seues ciutats d’orige o per unes atres causes que a poc a poc
ani descobrint en tristea, ningu venia a vore’m o a fer-me companyia si
no eren les visites interessades dels meus escassos proveïdors, el droguer,
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el carnicer o l’amo de la tenda d’ultramarins, lo que contribuia a abatre
encara mes el meu estat d’anim, plenant-me de desconsol.

El meu caracter esquiu i introvertit, en un puntet d’orgull i super-
bia que me fea creure’m en alguns moments superior als demes, no con-
tribuia precisament a fomentar els llaços d’amistat i els meus possibles
amics, davant de les meues paraules sordes i destemplades, m’evitaven
com a la pesta. Yo no me donava conte perque creïa no necessitar-los i
este mirar el mon com des d’una atalaya, com des d’un castell ben defes,
es un fet que malauradament m’ha acompanyat tota la vida. En les chi-
cones m’ocorria lo mateix. Les veïa a soles com a companyeres d’estu-
dis i en el cas de que la meua mirada sorprenguera la visio d’unes cui-
xes en un revol de faldes, el naiximent d’uns pits sugeridors a penes
entrevists o un caminar balancejant i provocatiu, les considerava com a
simples objectes capaços de calmar a miges la meua momentanea exci-
tacio. Nomes Concheta despertava en mi una corrent de simpatia, que
no de tendrea.

Per aquells dies, el meu espirit se debatia entre un estat de depre-
ssio, un horiso fosc i tancat ple de desesperances i una impassible indi-
ferencia davant els acontenyiments futurs. En la meua analitica introins-
peccio descobri que no existia cap de lloc en mi per a l’optimisme i la
confiança, fet que considerava en una profunda apatia i desinteres.

Pensi que estava obligat a intentar rompre este circul de soletat
que m’embolicava i atenallava, pero per mes voltes que li donava en el
meu cap, no trobava com fer-ho per a eixir d’ell. Decidi, finalment, fart
d’inutils especulacions, deixar-lo correr i deixar que el temps me porta-
ra sense cap d’esforç al punt mes convenient, sabent perfectament que
esta solucio estava forçada per la meua natural perea a canviar de situa-
cio. Ademes, ¡que collons!, no tenía ganes d’embolics ni d’amics que
despres comencen a importunar-te demanant-te favors o a contar-te inso-
portables confidencies que a u res l’importen. En quant a les chicones,
me les apanye prou be en les amigues de Madame Léontine i no vullc
enredros ni complicacions que, com molt be dia mon tio, “les dones no
aprofiten mes que per a fer-ho, i no totes”.
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Estava ben entrada la primavera d’hivern i m’havien llevat l’esca-
yola i ya, en passos vacilants, sense recolzar el peu en terra i ajudat per
un parell de closes prestades, podia desplaçar-me per la casa mes facil-
ment i inclus pujar algunes vegades en les que el sol tenía encara una
certa tibiea, al terrat de ma casa. Des d’este magnific mirador podia ata-
layar els voltants del poble, embolicat freqüentment per la boira provo-
cada per les fumagueres dels forns de ceramica i contemplar la verdor de
l’herba del camp de golf, les pistes de l’aeroport en el seu constant anar
i vindre de sorollosos avions, la veïna poblacio de Quart de Poblet,
comunicada en Manises per la carretera, la via del tren i l’aqüeducte
roma que, com a una vella reliquia del passat, mostrava les seues esta-
lactites penjant dels seus arcs. Des d’alli, com a un senyor migeval en la
seua fortalea, en la meua infinita soletat, podia contemplar als meus vas-
salls que se movien als meus peus animats pels seus vulgars espirits.

Llegia i llegia sense descans llibres sobre Velázquez, biografies,
analisis de la seua obra, estudis dels seus quadros i, sobre tot, mirava
sense parar les lamines que reproduien les seues millors obres de les
quals el colorit, composicio i significat ya me sabía de memoria.

A mitan de novembre ya caminava en una certa facilitat i comen-
ci a fer eixides al carrer per a menejar la meua cama paralisada per un
tan llarc periodo d’immovilitat i a les poques semanes estigui en condi-
cions de caminar sense closes, pero en una lleu i casi imperceptible coi-
xera que durà encara alguns mesos mes.

La llarga convalecencia del meu accident feu que perguera el curs
d’especialisacio de restauracio a pesar de la meua insistencia davant del
director per a incorporar-me al mateix. Me recomanà que, per a no per-
dre el temps i vista la meua obsessiva atraccio per Velázquez, me n’ana-
ra a passar uns dies a Madrit i visitara el Museu del Prado que guarda la
millor coleccio d’este pintor. Me donà una carta de recomanacio per al
director per a que poguera visitar les sales de restauracio i, si tenía sort
—me digue—, podien inclus prendre’m per a treballar en elles tenint en
conte que la Seccio de Restauracio del dit museu era una de les mes
alvançades d’Europa i alli podria obtindre profitoses ensenyances.
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No ho pensi mes. Agafi la meua maleta, prengui el tren fins a
Valencia i des d’alli conecti en el nocturn que viaja a Madrit. Una vega-
da en esta poblacio me n’ani directament ad una pensio que m’havien
recomanat en el carrer Huertas que desemboca en el Passeig del Prado,
casi enfront del museu.

Despres de desfer la maleta i de prendre’m un cafe en llet en chu-
rros, ani sense esperar mes a visitar-lo.

¡Ah, cavallers, allo fon l’apoteosis! Molt m’havien parlat del Pra d o ,
de la seua magnifica coleccio de pintures, pero allo superava tot lo ima-
ginat. Les sales dedicades al meu pintor m’extasiaren. Quedi estomordit
contemplant aquelles obres tan volgudes per mi i que tan familiars me
r e s u l t aven. ¡Que dir de Les Menines, de Les Llances, de Les Filadores, dels
bufons, dels retrats de Felip IV, del Comte-Duc d’Olivares, de Mariana
d ’ Austria, del Princip Baltasar-Carles i l’Infanta Margarita! Recorregui una
i mil vegades les augustes sales, tornant sobre els meus passos, detenint-
me, mirant i remirant sense para r, considerant una ma, un plec del ve s t i t ,
un lleu matis de color. La meua ment no podia soportar tanta bellea i esta-
va a pun d’esclatar. Sentia com a una corrent electrica recorrent el meu
cos en un paroxisme proxim a un atac de nervis. En varies ocasions hagui
de calmar-me i tractar de recobrar la serenitat que havia desaparegut de
mi. Transportat per est extasis contemplatiu, per est orgasme arrebatador,
pergui tota la nocio del temps i no fon sino quan els guardians anuncia-
ren que anaven a tancar, que torni a la realitat i me doni conte de que
h avia passat el dia sancer en el museu, sempre en les mateixes sales, que
s ’ h avia fet de nit i que no havia menjat res en tot lo dia.

Me n’ani caminant cap a la pensio encara ple d’excitacio. Prengui
un cafe en llet en uns pasticets en una cafeteria i me giti rendit i desfet.

Impossible alcançar la son. Passi la nit despert, en els ulls tancats,
pero en la meua retina se formaven imagens de lo que havia vist eixe dia
i les diferents obres mestres anaven desfilant davant de mi com si esti-
guera revivint els moments anteriors. La mirada ironica i trista dels
bufons se fixaven en la meua ment i el recòrt del rei Felip IV, decrepit i
decadent, se m’apareixia com si fora un fantasma.
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Al rompre el dia, caigui en un profunt sopor i quedi encapotat des-
pres d’una agitada nit de furiosos desvarios. En quan me desperti, a mitan
mati, me dirigi de nou al Prado, esta vegada en un pla previament pro-
yectat per a estudiar ordenadament les pintures. Havia decidit analisar
dos obres per lo mati i unes atres dos per la vesprada i per ad aixo anava
provist de llapisseres i quaderns per a prendre les notes necessaries i fer
els comentaris pertinents a cada quadro, indicant les meues impressions
i totes les observacions que se m’ocorregueren.

Mijançada la vesprada, pensi que sería bona cosa prendre’m un
respir i presentar-me davant del director del museu per a donar-li la carta
que m’havia facilitat Felip Maria. No estava en eixe moment, pero m’a-
tengue molt cortesment el seu secretari qui, una vegada llegida la carta,
me donà tota classe de facilitats.

—El senyor Ortiz de Taranco es persona molt volguda en este
museu. Ha segut i es un gran colaborador en la solucio de multitut de
problemes —me digue—. Pareix ser que vol voste vore cóm funciona la
nostra seccio de restauracio i, si es possible, treballar en ella. Vorem lo
que se pot fer. El senyor Director no vindra esta vesprada, pero si ho fara
dema de mati. Torne voste al voltant de les dotze que yo ya l’haure infor-
mat de la seua carta de presentacio i de les seues pretensions.

Eixi del despaig alegrement i en l’anim elevat puix tenía l’impres-
sio de que havia entrat en bon peu.

Continui veent lo que me quedava d’acort en el meu pla fins al
tancament de les sales, recorrent l’itinerari previst i prenint notes de tot
lo que els meus ulls anaven assimilant.

Aquella nit dormi mes tranquil i al sendema torni al meu treball.
A l’hora concertada, migdia, me presenti de nou en el despaig del direc-
tor i el seu secretari me rebe somrient:

—Bon dia, tot està arreglat. Vaig a acompanya r-lo ara mateix per a
que veja cóm treballem aci i li presentare al Cap dels restauradors. Esta ve s-
p rada, a les quatre, te voste concertada una entrevista en el senyor Director
qui vol coneixer-lo i interrogar-lo per a, despres de passar una prova pra c-
tica, considerar les possibilitats d’emplear-lo en el nostre departament.
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No podia ocultar la meua satisfaccio. Ple d’alegria, li pregunti:
—¿Com he de dirigir-me al senyor Director?
—Diga-li simplement, En Josep Maria. Encara que es un poc rigit,

no li agrada que li donen cap de tractament.
L’entrevista fon cordial i amistosa. Era un home un poc estirat i de

modals un poc afectats, pero afectuos i amable. En poques paraules me
posà al corrent de la situacio.

— Voste deu de saber que tots els empleats del museu, inclus yo
mateix, som funcionaris de l’Estat i que ningu pot entrar a treballar aci
sino se convoquen places i per mig del corresponent concurs d’oposi-
cio. No obstant, la llei preveu que per a donar formacio als jovens res-
t a u radors que desigen colocar-se en unes atres institucions, podem
admetre’ls com a aspirants per a que facen aci els estudis i pra c t i q u e s
en qualitat d’assistents sense remuneracio. En el cas de que obtinguen
una beca en la seua academia d’orige, poden aspirar a cobrar alguna
quantitat en concepte d’ajuda d’estudis en la que es pot pagar estage i
manutencio. Voste ve aci molt ben recomanat pel meu gran amic Fe l i p
Maria en el que tinc de parlar per telefon dema de mati. Yo mateix l’in-
dicare que inicie les gestions per a l’obtencio de la beca. De moment,
voste pot assistir provisionalment als treballs que fem en la Seccio de
R e s t a u ra c i o .

—Moltes gracies pel seu interes. ¿Quan puc començar?
—Ara mateix. Prenga este volant, en ell te lliure acces a totes les

dependencies del museu no obertes al public: laboratoris, archius, alma-
gasens ... Presente’s al Cap de cada seccio en este document.

Al sendema, ani a vore al Secretari qui me feu firmar un monto de
papers per a solicitar la beca que devia remetre immediatament a
l’Escola de Belles Arts de Valencia, d’acort en les instruccions del
Director i sense perdre ni un moment, ani en el meu passe especial a la
Seccio de Restauracio que trobi despres de moltes voltes i revoltes per
intrincats i interminables corredors.

¡Allo era un laboratori i no el de l’Escola de Valencia! Alliniats i
perfectament ordenats en metros i metros d’estanteries apareixien una
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infinitat de pots degudament etiquetats entre els que s’encontraven les
materies i productes mes insospitats, procedents d’exotics països. Les
garrafes, bidons i tonells de materies primes liquides estaven classifica-
des en uns atres almagasens per classes i països de procedencia i existia
una gran varietat de ferramentes per a treballar en els quadros: pinzells,
broches, raspalls, espatules, punchons, rascadors de totes formes i
tamanys estaven a la disposicio dels operaris, aixina com gases, cotons,
esponges, papers i draps nets. Tambe hi havia una gran quantitat de llen-
ços de totes les qualitats, de lli, de coto, de mescles i d’unes atres fibres
textils, en forma de tafeta, sarga, sarga doble, aixina com s’utilisaven en
l’antiguetat i ademes, taules per a pintar de tota classe de fusta i planches
de coure, llauto, bronze i uns atres metals que desconeixia.

Tots els materials, perfectament rotulats i classificats, tenien la
corresponent ficha en la que constava la seua procedencia, data d’ad-
quisicio i aplicacions mes freqüents del producte. En tot allo es podria
fer ... es podria fer ... ¡Es podria fer tot! Ganes m’entraren de posar- m e
un llit en aquells almagasens per a estar sempre mes prop de tots
aquells productes que estaven demanant ser mesclats, combinats i uti-
l i s a t s .

Pero lo que mes m’agradà fon inspeccionar i dotorejar en els
a rchius dels quadros propietat del museu. En cada ficha, classificats per
temes, autors, epoques i procediments figuraven els mes insospitats ante-
cedents i les dades mes curioses, des de la data d’adquisicio en l’import
que havia costat, el nom del ve n e d o r, les mans per les que havia passat,
les circumstancies en que fon pintada l’obra, l’escola a la que pertany i a . . .
Es dir, tot lo que u poguera desijar coneixer sobre el quadro consultat.

Existia tambe un departament fotografic en el que se realisaven
verdaderes copies artistiques a tot color i el d’investigacio que disponia
de raigs X, ultravioleta i llum polarisada aixina com de laboratori de qui-
mica per a la busca i determinacio del tipo de colorants, dissolvents,
aglutinants i verniços utilisats.

En la Seccio de Restauracio, conectades intimament en totes les
anteriorment descrites, treballava un eixercit de funcionaris, tots en bates
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blanques, que s’afanyaven sense importar-los el temps, en netejar d’im-
purees les obres i en tornar-les la pristina purea del seu colorit.

Era un mon maravellos en el que anava a trobar-me a la meua total
satisfaccio. No desijava una atra cosa en ma vida i en mes ansietat que
incorporar-me ad aquella multitut d’operaris que, com a formigues labo-
rioses, se dedicava a cuidar, classificar, resanar i mimar aquella ingent
acumulacio de tesors artistics.

Tenía i tinc la costum de recrear-me en la contemplacio de qual-
sevol quadro, analisant, casi sense voler, la composicio, els matisos del
colorit, l’arabesc de les llinies i, sobre tot, intentant descobrir l’amagat
mensage de l’artiste en el que l’intencio resulta, en la majoria dels casos,
poc evident.

Als pocs dies de deambular i curiosejar per aquells tallers, me
doni conte de que els funcionaris que alli treballaven no eren mes que
aixo: funcionaris. Funcionaris mes preocupats per l’escalafo —motiu
principal de les seues conversacions, quan no parlaven de futbol— que
per realisar una verdadera labor d’investigacio. No existia en ells la
curiositat per fer ensaigs i experiments que milloraren el seu treball i
nomes se dedicaven a fer lo que se’ls ordenava. Afortunadament, com
mai no tenien pressa, les faenes estaven molt ben fetes puix ad elles dedi-
caven el temps tranquilament, temps que ningu controlava, en indubta-
ble benefici de la qualitat dels resultats.

La majoria d’ells eren persones d’alvançada edat, tots proxims a la
jubilacio que, per l’automatisme rutinari de la seua manera d’actuar,
demostraven el molt de temps que estaven en el museu.

Pogui comprovar, en gran satisfaccio per la meua part, que, a
pesar de l’enorme quantitat de mijos de que disponien, treballaven en les
pintures de forma mecanica i a les meues preguntes de per qué utilisa-
ven uns determinats materials, me solien respondre que “aixina s’havia
fet tota la vida”, desconeixent la verdadera funcio del producte que esta-
ven usant. Pronte me doni conte de que en el meu menut laboratori de
Manises fea les coses en una major eficacia i, en molts casos, en millors
resultats. De totes les maneres, aci hi havia molt que deprendre i molt
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que investigar i ad allo pensava, si ningu m’ho impedia, dedicar tots els
meus esforços i energies puix este era i no un atre, el cami que havia
decidit prendre.

Per a que no se mesclaren i barrejaren les meues activitats, hagui
d’ordenar-les i regular el temps que dedicava a cada una d’elles. D’este
modo, me dediqui pels matins a estudiar l’obra de Velázquez que penja-
va en el museu i per les vesprades a dotorejar i a fer una infinitat de pre-
guntes —algunes d’elles un poc impertinents— en els departaments de
restauracio i archius.

M’ocupi durant varis dies en analisar els retrats dels bufons de la
Cort, homens de plaer se’ls dia en el Palau puix estaven destinats a dis-
traure i divertir als sobirans i a la seua familia. Diego s’entretingue en
delectacio en pintar per a la posteritat tota esta serie de desfets humans
que des de la seua minvada presencia fisica nos contemplen en la mira-
da perduda i extraviada com a absents de les seues deformitats que s’u-
tilisaven com a motiu de rialles. Nanos deformes, contrafets, cercolats,
camatorts, desvariats i oligofrenics constituixen esta singular galeria de
retrats. El Calabacillas, Francisco Lezcano al qui dien El Niño de Vallecas
—que no se sap be si es chic o chica—, Don Sebastián de Morra, el nano
de mirada seriosa i com acusadora, Don Diego de Acedo, un atre fun-
cionari nano qui a pesar de la seua escassea fisica tenía fama de con-
quistador i femellut, Barbarroja, en la seua roba carmesi a la turca, l’ac-
tor Pablillos de Valladolid, del que el propi Manet digue: “es aire lo que
embolica al personage, vestit tot ell de negre i ple de vida” i, per ultim,
Don Juan de Austria qui relatava exaltat les seues imaginaries gestes
militars.

Me cridava especialment l’atencio el retrat de El Calabacillas del
qual existix una atra versio anterior en la que apareix mes jove i que
penja en el Museu de Cleveland. Es este pobre desgraciat un home que
fixa la seua mirada estrabica no se sap a on, en un rostre somrient des-
provist de tot juï, desconjuntades les cames —possiblement no podia
mantindre’s dret en els seus darrers anys—, mostrant-nos en la seua acti-
tut casi satisfeta la seua miserable condicio infrahumana. Com a image,
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es, potser, la mes inquietant de Velázquez i el seu modelat lluminos i el
seu beatific somriure aumenten encara mes el nostre horror.

Ad este retrat se li ha dit erroneament El Bobo de Coria, pero ni
era bovo ni era nano i podia ser perfectament un trua. Per lo demes, vivia
com a un senyor fruint d’un carruage, mula, de la racio corresponent i
dels servicis d’un criat.

Apareix vestit en una roba verda fosca, en colls i punys d’encaix de
Flandes, pintats en un gran domini i soltura, en pinzellades nervioses i deci-
dides que hui qualificariem d’impressionistes. El rostre, que destaca viva-
ment allumenat de l’obscuritat del fondo i del robage, està tractat en un f l o u
que desdibuixa les seues faccions i nos demostren la madurea del pintor.

Este quadro me mantenia magnetisat i quan mes obserbava el bis-
quejar dels seus ulls perduts me sentia mes atret per eixa inquietant mira-
da que no se si està suplicant o burlant-se de l’espectador.

Molt dies estigui tractant d’atenyer sense conseguir-ho l’intencio
darrera del pintor, el mensage que veladament nos volia dirigir. ¿Potser
preten criticar la barbara costum de la Cort de prendre a les seues expen-
ses a estos desgraciats per a riure’s dels seus cossos contra f e t s ?
Possiblement, nomes pretenia mostrar la seua pietat per estos miserables
sers dels quals la desgracia constituia l’alegria aliena. Fora lo que fora, es
necessari reconeixer la noblea en la que estan pintats tots els personages
en els que, si be no intenta dissimular les seus deformitats, els seus sem-
blants, dins dels seu desgraciat desti, nos contemplen moltes vegades en
inquisitiva altivea.

Lo que es evident es el fet de que Velázquez havia elevat la con-
sideracio de pintor, de ser un simple ofici artesa agrupat en gremis com
els fusters, els manyans o els sastres, a la categoria d’artiste que eixercix
una professio lliberal en la que interve mes la seua formacio intelectual
que la seua destrea manual i per ad aixo lluità durant tota sa vida ya que
esta consideracio d’ofici artesanal sempre li supongue un obstacul per a
conseguir algun titul de noblea que, en certa manera, consegui al final
de la seua existencia en la concessio de l’habit de Santiago pel Papa, en
l’intervencio i informe favorable del rei Felip IV.
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La seua formacio humanistica i inclus cientifica, està fefaentment
demostrada per l’inventari dels seus bens redactat pocs dies despres de
la seua mort en el que apareixen llibres de teoria arquitectonica, mate-
matiques, astronomia, filosofia, historia antiga i prou obres poetiques en
espanyol, italia i llati i, cosa rara per a l’epoca, molt escassos llibres reli-
giosos.

Anaren passant els dies en estes faenes i en les meues incursions
a les sales de restauracio, quan arribaren de Valencia els papers en els
que se m’havia aprovat la concessio de la meua beca per a permaneixer
en el Museu del Prado a lo manco per sis mesos prorrogables, “per a
millorar i perfeccionar els seus estudis”, segons dia l’informe.

Com decembre ya estava molt alvançat i davant la proximitat de
les festes de Nadal, me sugeri el director que m’incorporara a partir del
quinze de giner, lo que trobi prudent perque ademes me donava ocasio
d’acostar-me a Manises i arreglar una serie de qüestions personals i
domestiques que tenía pendents abans de vindre a Madrit.
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I I I

Manises, 28 d’agost de 1964.

a meua casa de Manises estava tan ben cuidada i ordenada com
sempre gracies a Concheta. Pensant en el meu proxim viage a

Madrit a on pensava establir-me per a una llarga temporada, comenci a
fer els preparatius per al trasllat per a lo qual encarrgui al fuster uns grans
caixons de fusta que, una vegada en el seu lloc i oberts, donant-los mija
volta, podien fer la funcio d’armaris o estanteries. Arreplegui els mobles
que considerava necessaris per al meu nou domicili, un llit en el seu
matalaf, llançols, mantes i cobertor, una taula, varies cadires, un sillo i
alguns armaris que ompli de trastos. Embali cuidadosament els atifells
del meu estudi, cavallets, materials, broches, pinzells i espatules i, sobre
tot, els llenços de lli que me fabricaren en Alcoy. Uns atres caixons se
foren omplint en els productes del meu laboratori i els llibres, dels que
tenía una bona quantitat, foren agrupats en paquets nugats en cordells.
Tambe fiu fardos en la roba de primavera i estiu, deixant la d’hivern en
una vella maleta. Despres d’estos tragins havia deixat la casa casi des-
mantellada i estava tot preparat en el vestibul a l’espera d’escriure a
Concheta des de Madrit per a donar-li la direccio a on devia enviar tots
els bults per mig del transportiste en el que ya tenía acordades les con-
dicions del trasllat.
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Encara que no soc procliu a nostalgies ni enyorances, sentia com
un estrany punt de tristea al pensar que anava a abandonar la meua vella
casota a la que havia aplegat a prendre carinyo.

En totes estes operacions arribà la nit de Nadal i en un arrebat d’i-
mitacio simiesca de les costums alienes, me compri una botella de
champany i una pastilla de torro de Xixona, com feen totes les families
de be. La veritat es que no sabia el per qué de les meues compres, pero
pensava que si tot lo mon ho fea ¿per que no podia fer-ho yo?

Al foc de la llar que encengui per ad esta ocasio especial, proveit
d’un monto de revistes atrassades i en la radio a tot volum, oint nada-
lenques sense parar, me mengi la pastilla de torro i me begui tota la bote-
lla de champany que me produi un gran malestar en perdua de l’equili-
bri i greus alteracions en els raonaments que, en lloc de ser alegres com
està manat en estes festes, devingueren en llobrecs i depressius.

Passats els Reis, agafi la maleta i me presenti en la pensio del
carrer Huertas de Madrit, començant d’immediat a fer gestions per a tro-
bar un estage mes estable. Tingui una gran sort puix resulta que en la
fonda a on anava a menjar no pogui evitar oir la conversacio que man-
tenien els meus veïns de taula en la que un d’ells manifestava a l’atre la
seua intencio de deixar l’estudi que tenía llogat ya que, per motius fami-
liars urgents, devia tornar a Orense, la seua terra natal. Al dir-li les meues
intencions, no tingue inconvenient en acompanyar-me a vore si m’agra-
dava i, si l’arrendador estava d’acort, podria instalar-me tot seguit.
Nomes hi havia un inconvenient i es que paret per paret existia una casa
de putes i de vegades s’organisaven verdaders escandals. Aço, en lloc de
molestar-me, m’alegrà molt ya que solucionava els meus arrebats sexuals
d’una manera comodissima puix el dit bordell estava al costat del meu
pati i la meua ardent i contenguda virilitat trobava la resposta requerida
per les lleis de la naturalea en el moment oportu i en la brevetat que l’ur-
gencia del cas necessitava.

L’estudi consistia en una ampla cambra en la que el pintor tenía el
seu lloc de treball, el dormitori i la cuina, tot visible en una ullada.
Ademes hi havia apart un minuscul comu en lavabo, ni tina ni ducha.
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—Yo prenc el bany en eixe llibrell. Me pose dret i m’ensabone, me
rente i m’eixugue perfectament, com les dones de Dégas —me digue en
el seu fort accent gallec.

M’agradà. No necessitava res mes. Contava en l’espai suficient per
a montar tots els meus trastos, els meus llibres, els cavallets i el meu chi-
cotet laboratori. L’estudi estava molt ben allumenat per una ampla vidrie-
ra orientada cap al nort des de la que se veïen, fins a perdre’s de vista,
multitut de terraces, teulades i algun campanar. Escrigui a Concheta i als
pocs dies, despres que vinguera el camio de la mudança, ya estava ins-
talat en el meu nou domicili.

Estava a gust en ma casa. L’orensa m’havia deixat una estufa de
llenya de ferro colat que li compri a bon preu despres de molts regateigs
i donava gust oir-la brunyir i vore ballar les purnes en el foc quan acos-
tava a la seua vora el meu sillo en un llibre en les mans.

M’incorpori de nou a les meues faenes en el Prado despres de
presentar la documentacio corresponent a la beca i, als meus requeri-
ments, m’autorisaren a desenrollar les meues activitats per la ve s p rada i
d’esta forma me quedaven lliures els matins per a estudiar a Ve l á z q u e z
i, inclus, si venía el cas, per a realisar alguna copia. Despres de moltes
c o n s i d e racions, decidi realisar el retrat de Felip IV en la darrera etapa de
sa vida.

Es tracta d’un quadro de 69 per 56 centimetros en el que, sobre un
fondo obscur, apareix allumenat el rostre del rei que, abillat en una roba
de sedosos reflexos i totalment despullat de qualsevol atribut real, mira a
l’espectador en un gest de melancolica tristea. Este retrat es besso del de
la National Gallery de Londres, en la diferencia de que en est ultim apa-
reix enjoyat en una cadena d’or de la que penja el Toiso d’Or. Velázquez
volgue pintar el retrat del Prado desprovist de qualsevol simbol de la rea-
lea. Es el retrat d’un home mes que el d’un rei en el que s’aprecia la bona
observacio psicologica del pintor qui nos el mostra ya en els darrers anys
de sa vida, envellit i com abrumat pels seus intensos problemes politics,
tan de la Peninsula com d’Europa i de les Indies. De la seua mirada trans-
cendixen els sintomes del cansanci i dels desenganys.
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Fon pintat cap a l’any 1655 o 1660, es dir, en les postrimeries de
l’existencia del pintor qui desplegà en este retrat tota la seua sabiduria i
madurea, d’encertades i desenvoltes pinzellades que creen una atmosfe-
ra palpable al voltant de l’efigie del rei.

Estigui revolicant pel departament d’archius buscant dates sobre
este retrat i estudiant els analisis que del mateix havien fet diferents estu-
diosos, lo que me donà l’oportunitat de poder comprovar cóm i de quina
forma s’havia pintat, com s’havien depositat sobre el llenç les diferents
capes de pintura i de quina manera estaven aplicades les subtils veladu-
res, la majoria d’elles tan lleus que passaven desapercebudes, com deu
de ser.

Una vegada obtenguts els permisos preceptius, a lo que m’ajudà
molt el meu curriculum de l’Academia de Valencia, instali la meua para-
deta front a l’original i comenci a prendre mides mentals de la seua
estructura que immediatament traslladava al llenç en excelent exit, com
sempre. Taqui el quadro i ani afinant cada vegada mes els colors, ajus-
tant-me en precisio als originals. Passaren els dies i el retrat anava alval-
çant i l’exactitut de la reproduccio millorava per moments.

Un dels majors inconvenients que te el fet d’enfrontar-se ad un ori-
ginal per a estudiar-lo o copiar-lo es els dels mirons. Els hi ha de callats,
molts pocs, que se detenen uns minuts darrere del meu cavallet i alter-
nen la seua mirada de l’original a la copia i de la copia a l’original en un
comic moviment de coll que els dona l’aspecte de gallines. Uns atres, els
menys, en majors coneiximents i preparacio, fan gests aprovatoris en el
cap, als que afigen en rares ocasions, algun breu i elogios comentari i,
per ultim, estan els que sense cap de discerniment i en la gosadia propia
dels ignorants, fan comentaris dirigits al copiste per a que rectifique tot
allo que al seu juï no està ben conseguit.

—Eix ull no està en el seu lloc ni proporcionat. La galta dreta es
molt mes sonrosada. El bigot està caigut ...

Estos mirons, indoctes i analfabets, m’importunen i me distrauen
obligant-me a dir-los colericament que se’n vagen i me deixen treballar
al meu aire.
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Recorde que quan fiu la copia de l’autorretrat en el Museo de Sant
Pio V, de Valencia, me posi els primers dies uns cotons en les orelles per
a abstraure’m en el meu treball i no sentir els impertinents comentaris.
Aço ya ho tinc mes superat puix he conseguit, en un gran esforç mental,
trobar un aïllament que me fa impermeable a tota sugerencia.

Hi havia en la seccio d’Archius una funcionaria que me pareixia
prou atra c t iva. Li dien Julia i era una chicona de rostre inteligent en el
que destacaven uns bells ulls clars, entre grisos i blaus o verts, no ho
se molt be, pero lo que si que recorde perfectament es que miraven en
una desperta curiositat i escoltava atentament qualsevol explicacio que
se li donara. El seu aspecte, en general, era dolç i sere i de la seua pre-
sencia emanava, com si estiguera embolicada en ella, una aureola de
tendrea i inteligencia i, ademes, tenía unes insultants i exubera n t s
m a m e l l e s .

L’havia vista varies vegades manipulant els archius, classificant i
corregint fiches i no li havia prestat cap d’atencio fins a que se feu patent
el seu interes per la copia que estava fent puix casi tots els matins, abans
d’incorporar-se al seu treball, passava per la paradeta que tenía yo mon-
tada davant del retrat de Felip IV per a vore l’evolucio de la meua obra a
la que fea algun comentari, la majoria de les vegades elogios.

Comenci a buscar-la per a saludar-la cada vegada que m’acostava
pels archius i d’esta manera s’inicià una mutua corrent de simpatia que
pronte se tradui en una incipient amistat.

Algunes vegades coincidiem en la cafeteria del museu a l’hora de
prende-nos un breu descans a mitan mati i preniem junts un cafe. Ella
insistia en pagar a miges sense saber que ni per l’imaginacio se m’havia
passat l’idea d’invitar-la ya que yo mateix participava de les seues con-
viccions a l’hora de pagar.

Me sometia a un discret interrogatori per a coneixer les circums-
tancies de ma vida i, d’esta forma, ana enterant-se de tot lo referent ad
ella. Per la meua part i respecte a Julia, no mostri massa interes i si algu-
na cosa conegui fon lo que espontaneament me volgue contar que, per
atra part, no era molt.
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Havia naixcut no se en quin poble de la provincia d’Avila i pro-
cedia d’una familia regularment acomodada. En la ciutat de Santa Teresa
feu els seus estudis primaris i el Bachiller, fent despres unes oposicions a
Archius que guanyà en facilitat, sent posteriorment destinada al Museu
del Prado a on estava treballant des de fea tres anys.

Vivia en Madrit en un pis llogat en dos amigues per a compartir i
fer les despeses mes soportables —aixo es lo que me contà— i molts fins
de semana anava a visitar a sos pares ad eixe poble del qual no puc enre-
cordar-me del nom. Estava molt interessada en la copia que yo estava
fent i la trobava —me digue— francament impressionant. L’elogi me
paregue excessiu i el meu temperament me posà en guardia davant de lo
que yo considerava adulacio interessada.

En les meues conversacions en Julia yo m’embolicava en una corfa
hermetica, sense cap de possibilitat d’osmosis. El meu tancat caracter fea
que mai baixara la guardia davant de les inquisitories de la chicona que,
en la millor o pijor intencio, intentava sostraure’m lo que yo, de cap de
manera, estava dispost a confessar-li.

Començarem a eixir junts alguns dissabtes per la vesprada i
dumenges per lo mati quan no anava a vore a sos pares. Les vesprades
dominicals les volia per a mi per a dedicar-me a la llectura.

Fon d’esta manera com comenci a coneixer Madrit, ciutat a la
que, a pesar de residir en ella durant varis mesos, no coneixia en abso-
lut ya que el meu camp d’operacions se desenrollava en els estrictes con-
fins del carrer Huertas, casa de putes inclosa, fins al museu del Prado.
Aixina descobri la capital que me deixà maravellat puix yo, home de
poble del que no havia eixit mai si no era per a anar a Valencia, no sos-
pitava que pogueren existir en la realitat concentracions urbanes de tal
categoria en les que hi havia tot lo que u poguera imaginar. Me sorpren-
gueren les seues places, els seus passejos, els seus jardins, els seus racons
intims i l’ambient cosmopolita de les seues avingudes i places plenes de
monuments artistics.

Conforme anava transcorrent el temps i anava coneixent millor a
Julia, m’ani obrint a poc a poc i la tensio dels primers moments fon

52



substituida per una agradable sensacio de distes benestar que ana crei-
xent a mida que aumentava la meua intimitat en la chicona.

Un dissabte per la nit decidirem anar a sopar a una fonda que ella
coneixia —sempre baix el regim fifty fifty i durant el sopar que transco-
rria en un ambient aquetat, me sugeri la possibilitat d’anar a passar una
fi de semana a Avila o a Segovia, a on yo volguera, puix igual li donava.
Lo que pretenia es ¿per que no dir-ho? gitar-se en mi.

—Miquel —me dia—, deuries coneixer unes atres ciutats. Estes
que t’acabe de propondre son molt representatives de Castella i son real-
ment boniques i carregades d’historia. Estic segura que t’agradarà conei-
xer-les a poc a poc.

A mi tot aço me sonava a musica celestial i veïa en la seua pro-
posicio una emboscada. Me pareixia que volia conduir-me a un terreny
que no era el meu i en el que yo mai m’he desembolt en massa exit. A
pesar de tota la meua reticencia, hagui d’admetre la conveniencia d’ac-
cedir als seus desijos i li prometi que en quan haguera ocasio, fariem un
dels viages que m’havia propost, pero tenía de ser yo qui posara les con-
dicions. Ya sabía que aixo era una eixida de chiquet malcriat puix una
vegada perduda la batalla en la meua aquiescencia, pretenia fer-me
notar en esta impertinencia ya que ni yo mateix sabía en qué consistien
estes condicions que volia impondre.

Segui treballant en el meu retrat que alvançava dia a dia i tractant
de deprendre alguna cosa, molt poc, en les seccions de restauracio a on
ya sabía que els meus coneiximents eren iguals i, en molts casos, supe-
riors als dels mes acreditats restauradors per lo que, insensiblement, ani
perdent l’interes en este departament. El meu se concretava en ensajar i
investigar nous procediments per a conseguir un envelliment en les pin-
tures i un colorit atenuat i matisat pel temps, propi de les obres que s’ha-
vien de resanar.

M’abstraïa de tal manera en el meu treball que en moltes ocasions
se me feu l’hora d’entrar en estos departaments i me donava conte de que
no havia menjat res en tot lo mati. Les hores s’esvaraven com si tingue-
ren ales, insensibles a la meua percepcio, i a la meua concentracio era
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tan intensa que caïa en estats com d’extasis. No existia res en el mon que
me distraguera de la meua faena en la que usava tots els meus coneixi-
ments en una dedicacio absoluta i a la que m’entregava en obsessiva
determinacio. L’estat d’enervament que me posseia en eixos instants fea
que m’oblidara de qualsevol cosa que no estiguera encaminada a la con-
secucio de la fi que m’havia propost.

Les meues relacions en Julia eren cada vegada mes intimes i s’ana-
ven afiançant a mida que transcorria el temps, imperceptiblement, sense
apercebre’m i quan me doni conte ya havia passat a formar part de ma
vida a pesar de la meua resistencia.

Accedi, per fi, a viajar en ella un fi de semana per a visitar Avila.
Prengueren el tren un dissabte per lo mati d’un caloros dia de primavera
i arribarem a l’Hostal del Rei Niño, a on haviem previst el nostre estage,
poc abans de l’hora de dinar i Julia, en tota la candida inocencia refle-
xada en el seu rostre i en els seus ulls clars, demanà una habitacio, afe-
gint en desembaras que me sorprengue per lo inesperat: “en llit de
matrimoni, per favor”.

Deixarem l’equipage en l’hotel i eixirem a donar unes voltes per
la ciutat abans de dinar. Arribada eixa hora, es ficarem en una taverna
que hi ha en una de les intrincades revoltes d’un carrero prop de la Seu
i oblidant que el meu estomec es procliu a la produccio de gasos —crec
que els sintetisa inclus a partir de les pedres—, cometi l’insensata impru-
dencia de menjar-me una generosa racio de fesols del Barco, en botifa-
rra, choriç i morro de porc que gracies a que per la vesprada estiguerem
veent a l’aire lliure les famoses muralles, pogui aliviar discreta i alevosa-
ment sense que Julia —aixo espere— arribara a enterar-se de les incon-
veniencies per les que estava passant.

Pero la meua acompanyant no se quedà darrere puix en el seu aire
angelical, s’engoli, despres dels seus fesols, una costella de vedella
—d’Avila, naturalment— i de postres, mija dotzena de rovells de Santa
Teresa que son —me digue— una verdadera delicia.

Recorreguerem i deambularem per tots els carrer i carrerons, fent
la digestio, entre els que els fea patent la constant presencia d’esglesies,
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palaus i convents, casi tots carregats d’historia i de gestes. La ciutat era
realment interessant i sumava de tota ella una serena intimitat que invi-
tava a la concentracio i a la reflexio. La plaça de la Seu, en el palau de
Valderrábanos i la de Santa Teresa, en una interessant esglesia romanica
son dos imagens que han quedat profundament gravades en la meua
memoria.

Despres d’una passejada i pessada digestio, arribà l’hora de sopar
i com estavem cansats, entrarem en una fondeta a on menjarem unes
racions de pernil regades en un poderos vi de Cebreros.

Per lo mati, en el tren i per la ve s p rada passejant per les afores de
la ciutat, veent les seues muralles i recorrent les infinites revoltes dels seus
carrerons, tingui ocasio de conversar en Julia sobre temes tra n s c e n d e n t s .
Els nostres punts de vista eren divergents en moltes coses i coincidents en
uns pocs. Parlarem de Deu, de la naturalea de l’home i, sobre tot, d’art.
En este darrer punt els dos discrepavem d’una manera visceral. Ningu dels
dos podia convencer en raonaments al seu contrincant verbal, arribant en
alguns moments a alçar el to de veu mes de lo que se pot considerar per-
mes per la bona educacio. Julia, impenitent llectora de quant llibres caïen
en les seues mans, era una persona cultivada, pero, en la meua opinio,
molts dels seus juïns careixien d’uns fonaments solits en els que recolzar-
se i se deixava arra s t rar mes per la seua intuïcio que per la llogica.

—L’unic motor que mou l’art son els diners —me dia.
—¿Com pots dir aixo? Saps que no soc home que se deixa dur

facilment per romanticismes ni sensibleries, que soc pragmatic fins a la
medula i que contemple la vida, als homens i als seus fets, com un
espectador cinic i esceptic, pero no crec eixa barbaritat que acabes de
dir. L’art es com a una religio que si no haguera existit, hauria d’inventar-
la. Es el cami que nos comunica en eixe deu en el que tu creus i es per
a mi l’unic deu en el que crec. Cert que l’art està en freqüencia unit als
diners, pero este fet es una conseqüencia i no un fi.

Julia intentava rebratre els meus arguments. Els seus llavis adqui-
rien un rictus de desafiu i la claritat de la seua mirada, d’ordinari dolça i
oberta, s’enduria.
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—¿T’has detes a pensar en el teu pintor com tu dius? ¿Que hague-
ra segut d’ell si no l’haguera contractat el rei? Velázquez pintava, no per
diners, aixo es evident, pero pintava per a adquirir una posicio de privi-
legi en la cort. Era lo que hui diem un trepa. Reconec que entre els pin-
tors hi ha idealistes i defensors del seu art, pero en tots, absolutament en
tots, està subjacent eixa intencio, mes o manco solapada, de guany cre-
matistic. ¿Que me dius de Dali?

—¿I que me dius tu de Van Gogh, que mai vengue un quadro i
entregà sa vida a posar en el seu art, en fogositat i en dolorida passio, tots
els seus sentiments?

—Si, pero Van Gogh estava foll.
No nos posavem d’acort i tractant de suavisar la nostra controver-

sia, en un arranc que m’eixi de lo mes fondo i que ni yo mateix espera-
va, l’atragui cap a mi en dolçor i depositi un bes en els seus llavis.

—No nos enfadem, per favor —li digui en la voluntat de frenar
aquella polemica que s’agravava cada vegada mes i que se desvani rapi-
dament davant de la meua actitut carinyosa.

Continuarem conversant sobre temes banals i el temps transcorria
sense que trobara el moment de prendre la decissio d’anar-nos a l’hotel.
Conscient o inconscientment, anava retardant el dit moment. Me troba-
va inquiet i torbat. La meua escassa experiencia en aventures sexuals,
reduida als meus encontres en les dones de Madame Léontine o en les
meues veïnes del carrer Huertas, m’omplia de recels perque ¡que
collons! no es lo mateix una puta professional que una senyoreta ben
educada i ademes, archivera. Els meus coneiximents en este nou terreny
eren escassos per no dir nuls i en est eixut bagage temia no atenyer l’exit
que l’ocasio requeria. Les frases amoroses en les batalles sexuals que fins
ara havia dit es reduien a dir: obri’t de cames que estic com una moto o
coses paregudes i alguna cosa en el meu interior me dia que este no era
el procediment mes correcte.

Arribarem per fi a l’habitacio, Julia en la mirada baixa i aparent-
ment ruborosa i yo tot ple d’aprensio i nerviosisme. Decidi, com sempre,
no decidir res. Decidi no prendre cap de decisio. Com sempre que me
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trobava en una situacio critica, opti pel cami mes facil de no fer res en
l’esperança de que els fets vindrien a soles i se desenrollarien per si
mateix.

Insensiblement, ani deixant l’iniciativa a Julia i acabi posant-me
en les seues mas. I fon una bona determinacio puix la molt bagassa tenía
millors coneiximents que yo en estes activitats i la seua experiencia, es
veïa clarament, era superior a la meua. Les floritures preliminars duraven
tant que me posi nervios intentant entrar de ple en el combat, pero Julia
pareixia no tindre pressa i se recreava en les caricies que pareixia que
mai no anaven a acabar. Per fi, entre un esclat d’espentes, suspirs, pan-
taixos, gemecs i changlots, posarem punt final a les nostres activitats.

L’experiencia resultà gratificant i totalment nova per a mi, obrint-
se-me de colp horisons inesperats per a la meua sensibilitat dormida.
Julia m’havia entregat no a soles el seu cos que dominava a la perfeccio,
sino tambe una gran dosis de tendrea que me prodigà en tots els
moments en les seues paraules i caricies. Yo, a canvi, nomes li faciliti la
meua presencia fisica i res mes. Fon per esta circumstancia que m’aper-
cebi de que la nostra unio no fon completa, que alguna cosa fallava per
a que haguera segut perfecta, pero me doni conte massa tart. Me fiu el
ferm proposit de no recaure en est erro i evitar que la comunicacio anara
a soles en un sentit, es dir, de Julia cap a mi.

Este viage, que me deixà tan agradable impressio, fon repetit en
unes atres ocasions i la meua compenetracio en la meua parella fon molt
mes intensa, encara que en cap de moment, total. Aixina conegui
Segovia i Toledo i, mes tart, Conca a on fiu, sense resultat, algunes ave-
riguacions sobre mos pares.

Recorriem les ciutats agarrats per la cintura conversant i comen-
tant tot lo que veïem i per les nits i inclus algunes vesprades, repreniem
els nostres encontres que a mida que se repetien, anaven guanyant en
plenitut i rotunditat. Queda en mi un grat recòrt d’estes ciutats que ana-
vem descobrint junt al mateix temps que descobriem els nostres cossos.

L’estiu acabava d’arribar i s’acabaren els cursos de restauracio. Se
tancaren per vacacions les activitats internes del museu i Julia se n’ana a
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passar les seues en sos pares a no se quin poblet de la costa de Malaga,
o potser sería Almeria, no ho se. Volia que nos escrivirem durant la nos-
tra separacio, pero a mi no m’agrada escriure cartes i menys encara lo
que diuen cartes d’amor, pero li fiu la promessa, sense cap de conviccio,
d’anar a visitar-la.

—Envia’m una postal en la teua direccio —li digui hipocritament.
Arreplegui el cavallet, la paleta, els tubos, els pinzells i els pots i

ho alci tot en l’almagasen del Prado, junt en la copia de Felip IV que esta-
va ya casi a punt d’acabar-se. Agafi el tren i me n’ani a Manises, pero
abans de fer-ho, me despedi del director i li manifesti la meua intencio
de no seguir en la beca puix els meus coneiximents, com de tots era
sabut, inclus d’ell, eren ya suficients per a poder obtindre algun titul
acreditatiu de la meua experiencia.

—Pense quedar-me en el Prado prou de temps mes —li digui—,
puix tinc l’intencio de fer mes copies de Velázquez.

—Conta en la meua autorisacio. He vist lo que estas fent i he de
dir-te que ho trobe de primera qualitat. Tens grans dots i no deus desper-
diciar-los.

Una vegada en la meua casota de Manises, Concheta me mani-
festà com a una gran noticia la seua intencio de casar-se la proxima pri-
mavera d’hivern, pero no per aixo deixaria de vigilar la casa i de man-
tindre-la en orde, sempre, clar està, en la deguda remuneracio que hagui
d’aumentar-li per aixo de l’inflacio.

Pense ara en Concheta i me done conte de que es una de les
poques persones a les que he pres carinyo i a la que he considerat casi
com a de la meua unica familia. Crec que aço se deu a que la veïa molt
poc i no tenía de soportar la seua conversacio. Al pagament que li fiu de
bestreta pels seus servicis, afegi una generosa propina, a lo manco a mi
aixina m’ho pareixia.

Per a variar d’activitat i aclarir la meua ment, deixi els pinzells i
me dediqui, durant el mes d’agost, a la ceramica, modelant figures en
fanc que coïa en el forn del pati. Per ad aixo requeria els servicis del meu
veï ceramiste puix trobava molt dificil determinar el punt convenient de
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la temperatura i els temps de coccio. El resultat fon prou satisfactori. Per
la casota aniran escampades un monto de chicotetes escultures que,
segons l’opinio dels entesos que les veren, estaven molt ben concebudes.

Aquelles semanes d’estiu passades en el meu poble foren per a mi
com a una lliberacio per al meu espirit. Posseit per la cega obstinacio de
l’estudi de les pintures de Velázquez, consegui en el meu fornet aclarir-
me de velles obstinacios i distendre’m en noves i prometedores especu-
lacions.

Molts matins, solia prendre la carretera que va cap a Ribarroja i
caminant entre masies i finques de labor, m’acostava fins al riu a on, junt
a un dels seus carcavons, permaneixia llargues hores estés cap per
amunt, admirant l’intensa lluminositat del cel. La meua imaginacio vola-
va ingravida recorrent amens païsages i evocant grats recòrts. Sorgia de
sobte l’image de Julia que s’aferrava a la meua memoria com una capa-
rra. No passava dia, en gran consternacio per la meua part puix notava
que m’anava devorant a poc a poc, en que no sorgira entremesclada
entre les meues evocacions. Notava cóm s’estava apropiant de la meua
personalitat en una intensitat tal que me resultava molt dificil despren-
dre’m del seu recòrt.

En uns atres moments, en el riu, trea el meu quadern d’apunts i
prenia esquematics bocets de cases mig arruïnades o pins retorçuts que
guardava en la coleccio de dibuixos per si, posteriorment, me podien
aprofitar per a pintar alguna cosa.

Per les vesprades, a l’amagar-se el sol, quan l’ambient refrescava
un poc i se calmaven els ardors de l’estiu, solia passejar pels carrers del
poble i saludar a alguns coneguts. Entrava en algun bar i me prenia unes
cerveses. La gent s’interessava per la meua estancia en Madrit i me pre-
guntaven pels meus alvanços en els meus estudis.

Pareix ser que en el meu poble, encara que no tenien coneiximent
de la meua obra, començaven a considerar-me com a un bon pintor i
esperaven que qualsevol dia triumfara i el meu nom fora conegut en tot
el mon per ad aixina engrandir el poble de Manises.

¡Eix execrable localisme es aixina de vulgar!
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I V

Londres, 15 d’octubre de 1965.

sta agradable situacio de distensio i relaxament hague d’acabar-se
quan, ya iniciat setembre, decidi tornar a Madrit per a continuar el

meu treball de copiste en el que, sense cap de transicio, me viu absort i
entregat al mateix com si el temps no haguera passat.

El museu està provist d’una copiosa biblioteca especialisada a on
pogui trobar gran quantitat de documentacio referida a Velázquez. Me
dediqui a llegir estes obres durant algunes vesprades ya que havia deixat
d’assistir a la Seccio de Restauracio. Tingui l’ocasio d’obtindre informa-
cio dels estudis fets per Camón Aznar, Lafuente Ferrari, Cea Bermúdez,
Moreno Villa, Pantorba i uns atres mes, i alguns treballs d’autors angle-
sos, molt pocs, de principis del segle passat. Molts d’ells eren estudis
analitics i uns atres, biografies. Ani bussejant i submergint-me en el seu
ambient, en la seua epoca i, lo que mes m’importava, en la seua psico-
logia. Necessitava coneixer la seua verdadera personalitat, adinsar-me en
el seu mon, coneixer les seues reaccions davant dels problemes pictorics
i cóm els solucionava. Quan m’enfrontava al meu cavallet, fea com els
actors que se prenen uns minuts per a posar-se en situacio. Yo fea lo
mateix: reflexionava, me concentrava i tractava d’adquirir la personalitat
d’En Diego.
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A mitan de setembre, tornà Julia de les seues vacacions i se rein-
corporà al museu. Lo primer que feu es anar a visitar-me al meu lloc de
treball. Venía en la pell mes morena i la cara agra.

—No m’has escrit ni has vengut a vore’m.
—No he rebut la teua postal i desconeixia la teua direccio —li

menti.
La tarjeta si que l’havia rebuda, pero en el meu estudi del carrer

Huertas i arribà despres que yo me n’ani a Manises, enterant-me del seu
contengut quan torni a Madrit a primers de setembre, pero me donà
perea escriure-li ademes pensi que estaria a punt de tornar de les vaca-
cions i no valia la pena molestar-me.

Pocs dies despres se li passà l’enfadament i tornarem a vore’ns en
el museu per a almorzar i a prendre qualsevol cosa en algun bar entre
semana. Com l’orage era bo, encara que havia refrescat prou, aprofita-
rem alguns dissabtes per a prendre el tren i visitar pobles i ciutats no llun-
tanes de la capital.

Una nit, que haviem tornat de nou a Toledo puix yo tenía interes
en vore una atra vegada els quadros del Greco, me digue durant el sopar:

—Miquel, tinc un amic que te molt d’interes en coneixer-te. Li he
parlat de tu i de lo que estas fent i m’ha comunicat el seu desig de par-
lar en tu.

—I ¿qui es?
—Es un angles que viaja molt. Està relacionat en el mon de l’art,

especialment en la pintura. Crec que treballa per a una firma comercial
que compra i ven quadros. —La seua veu me paregue excessivament
persuasiva, pero no li doni major importancia.

—Aixo es lo que solen fer els gitanos, comprar i vendre quadros,
la majoria furtats.

Julia se remenejà inquieta i en la sea contestacio adverti un to
d’impaciencia:

—No es este el cas, es un cavaller molt correcte i la casa per a la
que treballa es una firma comercial de molt de prestigi. Crec que deuries
coneixer-lo.
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Com sempre, accedi marmolant als desijos de Julia, quedant en
que concertaria una entrevista.

—La semana que ve, si el veig, podriem anar a sopar els tres per
ahi ¿no te pareix? D’esta manera tindriem temps de parlar. Ah, esta nit
pague yo el sopar.

Estes darreres paraules me cridaren l’atencio puix sempre, absolu-
tament sempre, pagavem a miges tal com ho haviem acordat des del
principi de les nostres relacions. Pensi que en este gest volia guanyar la
meua voluntat.

El dijous següent, acodirem a sopar a casa Sixto, un restaurant no
massa economic, prop del Palau de les Corts. A les nou de la nit, ni un
minut mes ni uno menys, en exacta puntualitat, aparegue somrient Mister
Anthony Burlington, que aixina li dien al nostre personage. Nomes
vore’l, me paregue que el seu semblant no m’era desconegut, potser me
recordava ad algu, pero no sabía a qui. Era un home d’uns trentacinc
anys, de mija talla i una cara ampla i simpatica. La seua pell sonrosada
proclamava als quatre vents el seu orige britanic afermat per un impo-
nent bigot del qual les guies s’elevaven cap al cel i per els seus ulls blaus
que tenien una mirada penetrant i curiosa. Despres de les presentacions,
s’acomodaren a la nostra taula i adverti que m’observava atentament en
mirada escrutadora com a tractant d’analisar-me.

— L l avors, es voste el magnific copiste Miquel Sanchis —me digue.
—¿Qui li ha dit aixo? —li respongui preguntant-li, un poc molest

per la manera en que s’havia iniciat la conversacio.
—¿Qui ha de ser? Julia, naturalment.
—La veritat es que fins ara no he fet mes que dos copies de

Velázquez, una en el museu de Valencia, el seu autorretrat, que vengui
alli mateix i una atra que estic acabant, en el Prado.

—Si, ho se. Se que està voste copiant el retrat de Felip IV. Esta
mateixa semana me passare pel museu per a vore’l treballar i vore la seua
copia, si voste no te inconvenient —afegi.

—Passe voste quan vullga. El meu cavallet està enfront al dit retrat
i me trobarà en facilitat.
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—Li vaig a ser sincer. Pertanyc ad una companyia comercial, Art
Distributions Inc., en implantacio en tota Europa i en America del Nort.
El nostre objectiu es posar als nostres potencials clients en contacte en el
mon de l’art, principalment escultura i pintura i algunes antiguetats, i
estimular-los el desig de formar coleccions. Per ad aixo els presentem
obres de primer orde, de la nostra propietat, que comprem a pintors que
treballen per a nosatres o comprem en les testamentaries ...

—Es dir —li talli bruscament—, que se dediquen al trafic d’obres
d’art.

—Trafic no es la paraula adequada. Aço s’aplica a les armes, a les
drogues o al contrabando —me contestà evidentment molest per la meua
impertinencia—. Nosatres nos dediquem, si aixina vol voste entendre-
ho, al comerç. Tinga present que nosatres potenciem la creacio artistica
i fomentem el seu goig i contemplacio. Els nostres fins no son altruistes,
no som filantrops, puix busquem el nostre just benefici, pero en el nos-
tre treball incitem als pintors en la seua labor creativa i busquem els po-
ssibles clients a cada tipo d’obra. I sapia voste —continuà— que nosa-
tres no actuem com a intermediaris sino que pel contrari, comprem a
vostes, els pintors, les seues obres que despres, ya de la nostra propietat,
venem al comprador mes idoneu.

Començava a comprendre lo que volia Mister Burlington de mi i,
en principi, no me desagradava l’idea ya que la copia la fea per a ven-
dre-la i no per a regalar-la o quedar-me-la.

El sopar anava pels caixers normals de conversacio en la que no
se profundisa en cap de tema concret i se parla de tot. Julia pareixia
contenta i Mister Burlington estigue simpatic i desembolt. Tot en ell
d e n o t ava a l’home de mon aveat a tractar en gents de diversa condi-
cio. En un apreto de mans quedarem en vore’ns en el Prado “un dia
d ’ e s t o s ” .

Eixe dia arribà i me sorprengue quan estava retirant la copia del
cavallet puix desijava deixar-la almagasenada a lo manco un parell de
semanes per a que se secaren be les darreres veladures que acabava de
donar, quedant per donar l’ultima ma de verniç envellidor, un descobri-
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ment meu que imitava en extraordinaria realitat eixa patina que adquiri-
xen les pintures i que nomes el temps pot donar.

—Es realment magnific. Espere un poc, no la retire, deixe’m que
la compare en l’original.

—¿Que diria voste si no tinguera l’original a la vista? —m’atrevi a
dir-li.

—Si no fora per eixos lluentors que delaten recents pinzellades,
diria simplement que es l’original —me respongue somrient.

—Quan li done els darrers tocs i desapareguen eixes lluentors,
sera molt dificil diferenciar-los digui en un to de petulancia en la meua
veu.

—Aixo espere —me contestà laconicament.
Alci els trastos en l’almagasen i eixirem al carrer. Anarem passe-

jant per la Carrera de Sant Jeroni i entrarem en el carrer d’Echegaray a on
hi ha varis restaurants que donen prou be de menjar a preus raonables.
Mister Burlington m’havia convidat i tambe me propongue que ya que
anavem a vore’ns prou a sovint, deixarem el voste i nos tutejarem.

Mentres dinavem, inicià un interrogatori a fondo.
—¿Quin tipo de llenç utilises?
—Lli descrudat i envellit en raigs ultravioletes, en un lligament de

sarga de cinc i imprimat en coles aglutinants i secatives. Es lo mes pare-
gut que he pogut trobar a lo que s’usava en el segle XVII.

—¡Molt be! M’imagine que no se t’haura ocorregut usar acrilics ni
per als fondos ni tampoc blanc de titani.

—¡Quines bovades dius! Utilise colors fabricats personalment per
mi sense cap de classe de productes quimics dels olis moderns i menys
encara, blanc de titani, el meu blanc es el de plom, del que ix en les
radiografies, del verinos. Els meus colors son tots naturals, molguts i aglu-
tinats en olis especials, mescla de llinaça i uns atres descoberts per mi i
que no te vaig a revelar.

—¿I els pinzells? ¿Que me dius dels pinzells?
—Amples i de les qualitats utilisades en l’original que previament

he estudiat en una lupa per a vore el seu grau de durea i densitat de les
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cerdes. Tambe dosifique la pressio que faç sobre el llenç quan deposite
en ell el color. La pressio es una qüestio a la que no se li dona cap d’im-
portancia i no pots imaginar lo determinant que es este tema. Tin en
conte que a l’arrastrar el pinzell deixant el color, el traç varia segons la
corvatura de les cerdes i el color queda incrustat en el llenç o, en cas
contrari, s’escampa creant vores molt definides. En aço soc un expert i
extremadament cuidados.

—¿Deixes secar les capes de pintura abans de donar un atre color?
¿Fas moltes rectificacions?

Est intens interrogatori, este tercer grau al que m’estava sometent,
començava a molestar-me. Decidi canviar el fil de la conversacio i con-
traatacar.

—¿De que coneixes a Julia?
Quedà un poc sorpres per la meua inesperada pregunta, pero

reaccionà rapidament:
—Fa ya molts anys que la conec. Conec tambe a la seua familia.

Yo vixc, com sabras, en Londres, pero viage molt per tota Europa per
necessitats del meu treball i quan vinc a Madrit, solc telefonejar-la i quan
vaig pel Prado, m’acoste als archius per a saludar-la. La meua amistat en
ella data, com ya t’he dit, de varis anys. Es una chicona molt inteligent i
enten molt de pintura, que es el tema principal de les nostres conversa-
cions.

Percebia en les paraules d’Anthony com un desig de passar esva-
rant per este tema. Les seues respostes tenien un to com d’evasiva. Com
soc tan desconfiat i veig fantasmes per tot arreu, pensi que la meua ima-
ginacio, la meua toçuda imaginacio, me fea vore coses inexistents.

Tornà, infatigable, a la carrega:
—¿Que me dius dels raigs X?
—T’ho puc dir tot. En l’archiu del museu existixen examens radio-

logics exhaustius de tots el quadros com a mida de seguritat per a com-
provar la seua autenticitat. En el quadro que estic copiant i en uns atres
que pense copiar, he estudiat en profunditat les opacitats deixades pels
colors resistents als raigs X. La meua copia, si tinguera de passar una
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prova per este metodo, la passaria en nota excelent puix està feta tenint
en conte estes premisses. Un atre tant te puc dir dels raigs ultravioleta
que poden determinar la diferencia en el temps de les diferents pinzella-
des. Tu saps que si un toc ha segut fet en cincquanta o mes anys de dife-
rencia, esta llum ho detecta, per lo que son perfectament visibles les res-
tauracions que s’han fet posteriorment a la pintura original. Yo he desco-
bert un procediment per a imitar estes diferencies en el temps.

A n t h o ny Burlington estava maravellat per lo que estava oint. Estava
a g radablement sorpres per la meua absoluta pericia i la precisa meticulo-
sitat que aplicava al meu treball en el que no res quedava a l’improv i s a c i o .

—Per lo que me dius —comentà—, una copia teua podria passar
perfectament per l’original.

—Efectivament, aixina es, pero tin en conte que l’original penja de
les parets del museu i està perfectament catalogat, tant en les seues
caracteristiques fisiques i quimiques com temporals i d’estil, pero lo mes
important es que hi ha constancia de qui fon el venedor al museu, per lo
que se pot seguir el rastre a qualsevol quadro, casi sempre des de que fon
pintat.

Anthony pareixia complagut per les meues explicacions. Sense
transicio, me preguntà:

—¿Quans anys tens?
—Naixqui en el quaranta.
—Tens per davant un brillant pervindre i un esplendit futur. Tos

pares estaran orgullosos i satisfets de tu.
—No tinc pares, moriren quan yo era chiquet i ni tan sols tinc el

menor recòrt d’ells en la memoria.
—Ho sent, pero algu t’haura educat —prosegui preguntant.
—Un tio llunta que tambe mori. Per a que ho sapies d’una vega-

da i no continues interrogant-me, no tinc cap de familiar conegut en este
mon, ni propenc ni llunta ni de cap classe. Ni tinc amics, ni novia ni res.
La meua vida es la pintura i els meus estudis en els que pense arribar a
ser el primer son el meu unic objectiu i lo unic que me lleva la son. No
hi ha res en este mon que puga desviar-me del meu proposit.
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Pagà Anthony el dinar i ens n’anarem passejant per la Carrera de
Sant Jeroni fins a la Porta del Sol i, des d’alli, anarem a buscar la Plaça
Major a on nos assentarem en la terraça d’un dels seus bars. L’angles
havia deixat esta ocasio, com yo ya sospitava, per a parlar-me de la com-
pra del quadro que era un tema que me tenia inquiet puix veïa que mai
no se decidia a fer-ho.

—Saps, Miquel —començà dient—, que tinc interes en comprar-
te el quadro per a la companyia que represente. Ya he parlat en ella i estic
autorisat a pagar-te una important quantitat. Entre els nostres clients figu-
ren alguns millonaris norteamericans que tenen el caprig d’adquirir
obres importants. Com no poden tindre un Velázquez autentic, se con-
formen en una copia i si als seus amics els diuen que es autentica, es el
seu problema, no el nostre.

A mi estes consideracions m’esvaraven. No m’importava a on ani-
ria a para el meu treball ni qui sería el comprador. En el darrer cas, lo
que m’importava eren els diners que anava a obtindre per ell.

—Per la copia de l’autorretrat que fiu en Valencia me pagaren mig
millo de pessetes —vaig mentir tractant de vore si colava—. Esta copia
de ara es infinitament mes valiosa puix el quadro es molt mes gran i la
meua tecnica ha millorat notablement en els estudis que he fet en el
Prado i en les practiques que porte realisades, ademes, i com has oit, he
posat en ell tots els meus coneiximents. ¿Que me dius?

—Que te puc pagar fins a un millo de pessetes —al dir estes
paraules se quedà mirant-me fixament en els seus ulls entretancats espe-
rant la meua reaccio.

Yo, poc expert en duels i regatejos d’esta especie, no esperava que
aixina, de sobte, m’oferira esta quantitat que considerava mes que satis-
factoria.

—D’acort, el tracte està tancat. Esperarém un poc a que se seque,
li posare un marc antic, d’epoca, i te’l pots endur.

—No, yo m’encarregare de posar-li el marc adequat. Lo que tens
de fer es embalar-lo perfectament per al transport —pareixia que la situa-
cio se repetia pas a pas—. Una atra cosa, necessitare els certificats del
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Prado acreditant que has segut tu el que ha fet la copia i de que s’ha fet
davant de l’original. En quant tinga estos documents, te pagare, en efec-
tiu i sense cap de document pel mig.

Havia iniciat un dossier en el que pensava archivar totes les copies
que anara fent. Ya tenía els dos meus Velázquez en les fotocopies dels
certificats i un gran numero de fotografies en les que se veïa perfectament
els progressos que se n’anaven fent en les mateixes ya que tenía especial
atencio en fer-les en les diferents fases de la seua realisacio per a poder
saber posteriorment cóm i de quina forma havia treballat. Tancava el
dossier la fotografia oficial del museu en el que se me veïa a mi posant
entre l’original i la copia. La dita fotografia venia autentificada pel Direc-
tor del Museu com a prova fefaent del meu treball.

Me sugeri A n t h o ny la conveniencia de copiar el quadro del bufo
Don Diego de Acedo, al qui dien El Primo, potser per ser-ho del propi
Velázquez. Es est un retrat de 102 per 82 centimetros que m’agra d ava
molt per ser un dels mes representatius del pintor. No era este un nano
bufo, encara que aixina es com se li denomina, sino un funcionari del
palau. Apareix elegantment abillat de negre, en bigot i pereta com els
c avallers, calçons en passamaneria i calces i sabates negres. El seu aspec-
te es pensatiu i algo distant, en la mirada com a perduda. El seu cap està
casi ocult per un desmedit capell negre i les seues chicotetes mans de
nano sostenen un gran llibre desproporcionat per a la seua talla. En pri-
mar pla apareix un exquisit bodego format per uns atres llibres i un pot de
cola per a pegar les fulles. Al fondo se veu lo que pareix ser la Serra de
G u a d a r rama sense acabar i en una serie de brochades per a netejar el pin-
zell donades de qualsevol manera. Aço i el fet de que el seu cap estiga
repintat sobre un atre mes gran, com s’aprecia en els raigs X, encara que
parega una nimietat, me supongueren unes grans dificultats d’eixecucio.

S’acostava de nou Nadal i Anthony m’indicà la conveniencia de
que l’acompanyara a Paris i a Zurich ya que en la primera ciutat tenía que
entrevistar-se en uns clients “molt importants” —me digue— i en la sego-
na pretenia adquirir un quadro atribuit a Velázquez i volia contar en la
meua experimentada opinio abans de tancar el tracte.
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Deixi, puix, la copia de Diego de Acedo i, despres de fer-me el
passaport en la policia, me n’ani en Anthony.

A Julia li paregue be que m’absentara de Madrit, potser perque ella
tambe anava a fer-ho anant-se’n en la seua familia a la costa d’Andalucia.

—Escriu-me, que ara si que tens la direccio —me digue somrient,
pero en fermea.

—No te preocupes, ho fare. —I ho fiu, fent un enorme esforç per
a vencer la meua perea, li envii una postal des de Zurich.

En Paris estigui deu dies que dediqui a visitar museus mentimen-
tres Anthony s’entrevistava en els seus clients, fent freqüents viages per
les afores, no se a quines ciutats ni a quins llocs. Yo permaneixqui a soles,
al meu aire, movent-me per eixa maravellosa ciutat de tan gran tradicio
pictorica. Visiti el Jeu de Paume, en la seua “impressionant” coleccio dels
impressionistes, L’Orangerie, a on Monet exhibix els seus portentosos
nenufars i, sobre tot, Le Louvre, que a pesar del seu renom i fama no con-
serva de Velázquez mes que un retrat de la reina Mariana d’Austria i un
atre de l’Infanta Margarita, els dos extraordinaris, especialment l’ultim.

Passarem Nadal i la Nit Vella de l’Any en Paris sense pena ni glo-
ria i, ya entrats en el nou any que crec recordar era el 64, viajarem a
Zurich en el tren.

Suïssa m’impressionà molt, potser pel gran contrast en la meua
terra mediterranea, lluminosa i colorista, barroca i festiva. Aci tot era
orde i comediment. Res estava deixat a la ventura. Tot funcionava a la
perfeccio. Es un païs admirable, pero yo no me morire en ell. El meu tem-
perament necessita mes soroll i brutea, perea i imprevisio. Encara que no
siga una virtut, nosatres som aixina i no ho podem remediar.

Tant en França com en Suïssa tingui ocasio de comprovar que el
meu frances depres en el Bachiller i perfeccionat despres en la llectura
de numerosos llibres d’art en esta llengua, era prou acceptable puix ente-
nia lo que me dien i podia fer-me comprendre en gran alegria per la
meua part.

En les oficines d’uns dels aparatosos bancs suïssos, en una de les
sales a on estaven les caixes fortes, nos mostraren el Velázquez que
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Anthony pretenia comprar. Nos el ensenyà un intermediari per a que tin-
guerem ocasio de vore’l abans de formalisar el document de compra-
venda.

A la primera ullada adverti que no era original. La falsificacio esta-
va prou ben feta, perque se tractava d’una falsificacio i no d’un quadro
atribuible a l’escola de Velázquez. Se notava que la seua realisacio era
recent i quan dic recent, vullc dir trenta o quaranta anys, pero ni el colo-
rit ni la composicio ni l’eixecucio denotaven la ma mestra del pintor.

—Imagine, Anthony, que no hauras pagat res a conte.
—No, clar, tenía de vore’l abans.
—No el compres. Es fals —li digui en veu baixa i parlant a pressa

i en espanyol per a que no m’entenguera el suïs qui en gest beatific i
somrient, esperava la nostra decisio.

Ya de nou en Madrit, comentaren les circumstancies que determi-
naren la negativa de la compra i Anthony me digue:

—Crec que yo entenc de pintura. Tu saps que yo tinc una gran cul-
tura pictorica i te dic que si arribe a anar a soles, possiblement l’hague-
ra comprat. A mi me paregue autentic.

—Entes de pintura com moltes persones que se creuen Salomons
i se queden en la superficie de les coses. El quadro estava ben fet, molt
ben fet, pero per a un ull expert aveat a vore baix la lupa les minimes pin-
zellades i les subtils superposicions dels colors, no podia passar des-
apercebuda la tosquetat de l’imitacio. Si l’haguera vist en una bona foto-
grafia, deixant a part algunes consideracions sobre la composicio, yo
mateix haguera cregut que era autentic.

Passà el temps i en arribant la primavera d’estiu, acabi la copia de
Don Diego de Acedo que quedà, al meu pareixer, perfecta. Com quan
estiguerem en Zurich i davant del consell i l’insistencia del meu amic,
obrí un conte numerat en la Société Générale de Banque Suïsse, alli me
transferi el millo de pessetes, preu acordat i pareixia que establit, que me
pagà per esta segona copia puix d’esta manera “els teus diners estaran
mes segurs i fora de la curiositat de Facenda”. Fon este un bon consell
del qual l’eficacia tingui ocasio de comprovar alguns anys mes avant.
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La meua vida transcorria per aquella epoca sense variacions.
Treballava casi tot el dia en el Prado, veïa freqüentment a Anthony quan
tornava a Madrit dels seus incontables viages i continuava eixint en Julia
que ya havia accedit a quedar-se a dormir alguns dies en el meu estudi
—tenía, segons ella, por d’alguna inesperada visita de sos pares— i algu-
nes fins de semana viajavem per a “descobrir nous horisons”, com li
agradava dir.

Pareix ser que Julia s’havia encarinyat en mi, per lo manco aixina
m’ho repetia en insistent reiteracio. Per la meua part, admirava la seua
inteligencia, la seua conversacio i el seu esplendit cos, pero amor, lo que
se diu amor, eixa maravellosa sensacio que a mi me pareix nomes llite-
ratura, no l’arribi a sentir-la mai. L’absencia de la chicona despertava en
mi melancoliques nostalgies i la seua presencia m’animava i m’estimu-
lava, pero crec que mai no arribi a sentir una verdadera passio per ella,
encara que en algunes ocasions m’esforci en intentar-ho en el desig d’ex-
perimentar eixa sensacio que alguns diuen que es sublim, sense conse-
guir-ho en tota la seua plenitut.

Quan me presentà a A n t h o ny me pregà encaridament que dissi-
mularem davant d’ell la nostra relacio puix —me digue— tenía un cert
temor de que li ho diguera a sos pares si tenía ocasio de vore’ls i d’es-
ta forma estiguerem disfrassant a tothora els nostres sentiments dava n t
de la seua presencia. Julia, millor actriu que yo i, com a muller, millor
dotada que yo per a la simulacio, fingia estar molt solicita en ell i
inclus mes que en mi, tractant-me en simpatica camaraderia exenta de
c a r i nyo .

No m’agradava esta situacio ni l’excessiu puritanisme cap a sos
pares, pero hagui de prolongar-la sempre que Anthony venía per Madrit
i inclus deixar de vore-la moltes nits i cancelar les nostres intimes fins de
semana que no obstant, ferem en algunes ocasions com a un ménage a
trois sense conseqüencies, cada u en la seua habitacio.

L’angles m’havia dit en moltes vegades que era, mes que conve-
nient, necessari, que me n’anara a Londres per a vore la National Gallery
en la que penjava un bon numero d’importants obres del pintor sevilla

72



que devia estudiar in situ i fer, si ho considerava oportu, alguna copia,
pero la meua habitual perea per a canviar de situacio me mantenia nugat
al meu treball del Prado i sempre anava postponent este viage. No m’a-
gradava en absolut la perspectiva de residir en Londres durant varis
mesos encara que sí m’atraïa la possibilitat d’estudiar nous quadros i
d’esta manera anava allargant la meua decisio deixant-ho sempre per a
mes avant.

Estavem una nit sopant en una taverna castellana, en una travessa
del carrer de Fuencarral, quan me digue:

—Estic considerant si series capaç de fer el bufo Calabacillas, pero
en una atra postura i vestit de color, es dir, si podries recrear un quadro
seguint l’estil i les maneres de Velázquez. ¿Que me dius?

Yo ya sospitava fea temps que els treballs que estava fent no sem-
pre se venien com a copies i pel meu cap me rondava l’idea de que po-
ssiblement foren venuts com a originals. Si aço estava succeint aixina, yo
me convertia d’immediat de copiste en falsificador que es lo que ara
m’estava sugerint en tota desvergonya. La seua descarada proposicio no
fon una sorpresa puix yo ya vea vindre que el meu treball acabaria des-
embocant en alguna cosa aixina i tenía prevista la meua resposta:

—Naturalment que soc capaç. El meu coneiximent d’este pintor
me permet pintar qualsevol quadro com l’haguera fet ell i podria passar
per autentic. ¿Es aixo lo que desiges? Ho puc fer, evidentment, pero aixo
te un preu molt diferent.

Julia intervingue en la conversacio i paregue acodir en la meua
ajuda:

—Pintar com ho faria Velázquez no supon falsificar. Tu no l’has de
firmar ni el vens com a autentic, sino com a un quadro “a l’estil de”. Si
despres el comprador el ven com a autentic, ell es qui comet l’estafa i
assumix el risc de cometre esta ilegalitat. De totes maneres, com alguna
cosa te pot esguitar a tu, tens de cobrar molt mes de lo que vens perce-
bent per les copies que ya has fet i te deuen donar un document en el
que el comprador, en este cas la companyia a la que Anthony pertany,
declara saber que el quadro que compra està pintat en el segle vint i per
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tu com a una reinterpretacio de l’estil velazqueny, d’esta forma quedes
lliure de qualsevol situacio compromesa.

Me sorprengue l’eficacia dels arguments de Julia, mes propis d’un
advocat escurapanches que d’una criatura plena de candor, pero no per
aixo deixava de reconeixer la contundencia del seu raonament. Anthony
assentia en el cap com a donant la seua tacita aprovacio a tot lo dit per
la jove i inclus afegi que se me donarien totes les garanties necessaries
per a salvaguardar la meua condicio de copiste.

—Ya me temia yo alguna cosa aixina —digui—. Te recorde que me
digueres que vos dedicaveu al comerç d’obres d’art i vos dediqueu al tra-
fic de falsificacions i possiblement tambe de quadros furtats i ...

—No seguixques per eixe cami, Miquel —m’interrompe—. Venem
quadros que son imitacions i no sempre. Si el client vol presumir de tin-
dre un original, pot fer lo que vullga en la seua compra, pero nosatros no
certifiquem mai la seua autenticitat ni per escrit ni de paraula i ademes,
la meua honorabilitat ...

Fon yo qui l’interrompi ara:
—No me vingues en eixes histories d’honorabilitat, per favor, no

soc tan badoc. No crec res de lo que me dius. Veneu quadros falsificats
i punt. Yo no m’oponc ad aixo i ademes, vullc dir-te que vaig a pintar un
Calabacillas de collons, pero m’aneu a ingressar en el meu conte de
Suïssa cinc millons, ¿ho has entes?

Anthony paregue quedar-se mes tranquil al vore que la critica
situacio a la que haviem aplegat l’havia resolt yo de colp en el meu
assentiment a realisar la pintura. Tot quedava, nomes, en una qüestio de
preu.

No se parlà mes del tema que quedà tancat en l’acort del preu
demanat per mi i dies despres traslladi al meu estudi del carrer Huertas
tots els atifells que tenía en el Prado, no sense abans furtar una bona pro-
visio d’alguns productes dels almagasens que venía usant i la qual adqui-
sicio m’haguera resultat dificil, per no dir no impossible.

Instali el cavallet en ma casa i provist d’excelents reproduccions
del museu, comenci a realisar el retrat de El Calabacillas, en la seua
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mirada visca i perduda i el rostre somrient, abillat esta vegada en una
roba carmesi i calces i sabates negres, assentat en una cadira de cuiro
color ambar, en un picher de vi per terra. Tingui gran precaucio de con-
sultar l’obra que penja en el museu de Cleveland i de donar a la seua
figura un aspecte mes envellit, com si la pintura haguera segut posterior
a la del Prado, pero sense perdre de vista que el Calabacillas mori en
1639, circumstancia que yo coneixia.

Este quadro me costà molt de temps de pintar ya que m’entretin-
gui moltissim en imaginar la seua postura, el trage i l’ambient psicologic,
pero havent vençut estes dificultats, alvançà lent, pero inexorablement.

Per Nadal fiu una pausa i torni a Manises a on passi un parell de
semanes entretingut en el meu forn de ceramica ya que els meus ulls
necessitaven descansar de la visio constant del visc que me tenía obse-
ssionat.

A mitan de giner de 1965, torni a Madrit i en unes quantes sema-
nes mes, arremati el quadro.

Anthony passava pel meu estudi sempre que per alguna causa
venía a Madrit i fea sempre comentaris elogiosos del meu treball, pero
quan finalment veu el retrat, quedà maravellat:

—¡Es realment un Velázquez!
—No eres tu precisament el mes adequat per a jujar-lo. Enrecor-

d a ’t de Zurich —afegi malevolament—, que si no arriba a ser per mi,
hauries carregat en una maula. T’assegure que este quadro pot passar
tots els examens imaginables, a lo manco, els que hui se fan.
Escomençant pel llenç, els colors i, sobre tot, la manera de pintar-lo. El
cos està repintat sobre un atre en diferent postura, circumstancia que a
soles se pot advertir en els raigs X i els a r r e p e n e d i m e n t s estan conseguits
en un procediment descobert per mi en el que les capes de pintura infe-
riors sorgixen de nou i transpillen entre les superiors. Aço nomes
succeix en el pas del temps, potser dels segles, pero yo ho conseguixc
en unes semanes, lo mateix que els llaugers quartejaments que denoten
un us incorrecte en l’aplicacio de la densitat dels colors i el seu deficient
s e c a t .

75



—Miquel, t’assegure que eres un gran artiste, tan gran com el
mateix Velázquez. Esta mateixa semana dire als meus superiors que te
transferixquen els cinc millons a Suïssa.

—Quan me dones el justificant de la transferencia, pots vindre a
retirar el quadro.

—¿Que no te fies de mi? —exclamà un poc molest.
—De tu, si, pero no dels buitres dels teus socis.
Per tal d’evitar innecessaries curiositats per part de les autoritats,

haviem acordat que tots els extractes i moviments del meu conte de la
Société Générale li foren enviats a una direccio postal en Londres
—P. O. Box crec que li diuen— a nom d’Anthony Burlington qui me por-
tava tota la documentacio cada vegada que passava per Madrit. D’esta
forma pogui constatar que havia atesorat una verdadera fortuna en el dit
conte que, gracies a la misteriosa i incomprensible maravella dels inte-
ressos acumulats, no cessava de creixer i engrossar.

Despres del retrat del Calabacillas, m’encarregà Anthony que fera
un autorretrat de Velázquez a partir del quadro de Las Meninas en el que
apareix mirant a l’espectador en gest distant, i orgullos d’exhibir en el seu
pit la recent conseguida Creu de Santiago. L’idea era fer un retrat que
d o n a ra l’impressio d’haver segut l’esbos previ a l’original de
Las Meninas, com a un ensaig preliminar que haguera fet el pintor abans
d’autorretratar-se en el dit quadro, per lo que la seua eixecucio tenía de
ser molt solta i en pinzellades nervioses. L’idea me paregue molt bona i
ademes, original. Era molt provable que Don Diego haguera fet alguna
cosa aixina i la troballa d’este esbos podia resultar verosimil i creible.

El pinti posant en ell els meus cinc sentits, ¡que dic cinc, tots els
sentits! Aprofitava totes les hores de llum natural per a treballar que, ya
la primavera d’estiu iniciada, començaven a ser mes llargues.

Hi ha en la mirada d’este retrat un punt de trista melancolia que
me resultava molt dificil de conseguir. Tambe yo mateix me viu obligat a
fer varis esbossos puix este gest, mescla de displicencia, orgull i llanguit
distançament, se m’escapava i no podia atenyer el matis psicologic ade-
quat. Constantment me repetia a mi mateix que no estava fent una copia
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de l’autorretrat sino un atre autorretrat en el que l’expressio no devia ser
necessariament la mateixa i ademes, els traços devien ser mes esponta-
neus i decidits, com correspon a un disseny preliminar.

Este retrat imaginari fon un dels que mes temps me portà puix no
pogui donar-lo totalment per acabat fins al començament de la primave-
ra d’hivern, pero el resultat fon esplendit. Tant m’agradava que a punt
estigui de no vendre-li’l a Anthony i guardar-lo per a mi. Per este motiu
sostingui en ell una gran discussio i si no haguera segut per l’atinada
intervencio de Julia qui intercedi per a que li’l venguera com haviem
acordat, haguera perillat l’amistat que fins ara nos unia.

Una vegada cobrat i entregat el pretes autorretrat, tornà a la carre-
ga porfiant en que devia viajar a Londres per a vore els quadros del pin-
tor de Sevilla i fer, si se confirmaven les noticies que estava esperant d’un
important client, una copia de la Venus del espejo . La seua insistencia i
la pressio a la que me sometia Julia feren que flaquejara l’inercia que me
mantenia nugat a Madrit.

Yo l’atacava pel punt que considerava mes debil:
—Tin en conte que si me’n vaig a Londres tindre de quedar-me alli

durant molts mesos, potser mes d’un any —li dia a Julia—, puix Anthony
preten que faça varies copies de la National Gallery i a soles la Venus
m’ocuparà molt de temps puix es un quadro enorme comparat en els que
he fet fins ara.

Ella no s’acovardava per aixo i insistia en cabuderia i obstinacio:
—Ya ho se, i soportare el sacrifici de la teua absencia pensant que

es en el teu benefici i en benefici de la teua professio —ella tambe sabía
contraatacar—. Alli voras pintures desconegudes i trobaras un ambient
diferent que pot ajudar-te com a un revulsiu. Nos tocarém per telefon i
ademes, podem fer una escapada alguna fi de semana, tu o yo, per a tro-
bar-nos en Londres o en Madrit.

Davant d’este persistent acorralament, hague de sucumbir i donar
la meua aprovacio, pero com un chiquet contrariat, comenci a posar
inconvenients a Anthony qui, en infinita paciencia, els anava obviant u
per u.
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—Hauras de buscar-me un estudi en Londres que tinga bona llum
i estiga prop del museu.

—Te’l buscare.
—Haura de ser tan ample a lo manco com el meu i tindre les

finestres orientades cap al nort.
—Aixina es fara —me contestava pacientment.
—I tindras d’encarregar-te d’embalar i enviar tots els materials per

a pintar.
—M’encarregare. Hi ha agencies de transport especialisades en

estos menesters. Dema me posare en contacte en una d’elles i passaran
per ta casa per a deixar-ho tot perfectament arreglat. Tu no tindras mes
que posar les etiquetes en el teu nom. La direccio ya li la donarém quan
la sapiam —com havia conseguit el seu objectiu, se’l vea exultant—. La
semana que ve, prenim l’avio i ens n’anem. De moment, te quedaras en
ma casa de Londres. Esta mateixa semana ho deixarém tot embalat per
l’agencia. Li dones les claus de l’estudi a Julia i ya li donarém les senyes
per a que passe a arreplegar tots els trastos.

No hi hague mes que parlar. La següent semana, tal com ho havia
previst Anthony, me trobava en el seu apartement de Londres prenint-me
una oixosa tassa de te.
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V

ls primers dies i mentres trobava un estudi adequat a les meues
necessitats i arribaven els meus atifells per via terrestre, se dedicà

Anthony a ensenyar-me la ciutat i a posar-me en contacte en eixa colla
de folls que son els anglesos.

Pels matins, unes vegades en la seua companyia quan no estava de
viage per Europa o America i unes atres a soles, me dediqui a visitar els prin-
cipals museus de Londres: The National Gallery, The Tate Gallery, The Vi c t o r i a
and Albert Museum, The Royal A c a d e my a on tingui l’ocasio d’admirar quan-
ta pintura pogui imaginar, de totes les formes, estils i epoques. M’impressiona-
ren molt els prerrafaelistes i Turner i els dos pintors dels que tan orgullosos estan
els anglesos, Reynolds i Gainsbourough, me deixaren absolutament gelat.

Acompanyat per Anthony recorregui tota la gama de Pubs i
Taverns que hi ha en Londres que son infinites i m’ani empapant d’eixe
espirit britanic tan caracteristic i que per a mi resulta tan distant. Tambe
anarem en el seu coche per les afores veent el camp. Alli tot està atenuat,
els sons s’ouen en sordina, els colors estan apagats i els perfils, borrosos
i com a esbalaits. Fins a les persones crec que no tenen l’entitat i els gests
amples i gesticulants que denoten l’imaginacio i les idees que brollen a
borbotons dels espanyols.

Els suïssos son seriosos i excessivament conservadors. Els anglesos
tambe ho son, pero d’una atra manera. Son tradicionals fins al ridicul i
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contemplen el mon des de la seua atalaya de l’imperi perdut sense aper-
cebre’s de que ya no son lo que eren. Se consideren el centre del mon i
si conduixen per l’esquerra, son els atres els que ho fan mal. Per ad ells,
l’humanitat està composta pels britanics i pels demes, englobant en esta
pijorativa paraula a tots els que no parlen, pensen i se comporten com
ells. La seua proverbial correccio, amabilitat i cortesia son exquisites fins
a l’hipocresia i poden estar parlant hores i hores sobre l’orage o el con-
reu de les petunies com si parlaren de profunts temes filosofics. Als
espanyols nos veuen com mig moros i propencs de l’Africa, torers i
roders poc de fiar —en aixo no van tan desencaminats—. L’opinio que
els mereixen els francesos es de cornuts, bevedors de vi i menjadors de
formage i no digam dels italians, tots aficionats al espaguetti i cantors de
taranteles napolitanes. En esta visio tan estereotipada com a topica, van
pel mon bevent te i whisky sense coneixer un atre idioma que el que sa
mare els ensenyà i donant lliçons de superioritat, orgull i superbia als
pobres que tenim la desgracia de no haver naixcut britanics.

La seua proverbial rapinya —no oblidem que foren els que oficia-
lisaren la pirateria— ha fet que expoliaren culturalment a tots els pobles
pels que han passat, pero me consola pensar, especialment quan visite el
British Museum, que tots estos tesors artistics i arqueologics s’hagueren
perdut o hagueren desaparegut si ells no els hagueren furtat.

El meu amic Anthony no encaixava be en esta colla de sers supe-
riors, d’exquisita educacio i costums enllandades. La seua franquea i sin-
ceritat, la seua bonhomie, el seu somriure i la seua actitut extrovertida,
inclus el seu modo de parlar i gesticular i la seua manera d’entendre el
companyerisme era una agradable excepcio entre els naturals de la per-
fida Albio.

Entre estos personages me mogui durant molts mesos, percatant-
me de que darrere del seu fals somriure estava el rebuig total a la meua
persona, puix, naturalment, era estranger i este fet era suficient per a que
me tractaren en tot el distanciament que la correccio permet, pero se
quedaren sense saber que tampoc yo els accepti mai per ridiculs, fatus i
superps. La seua arrogant altaneria m’irritava fins al punt de que quan
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parlava en ells ho fea en un llauger to de despreci que mai perceberen
perque ¿a qui se li anava a ocorrer que algu poguera despreciar-los? Al
final ferem un mutu i tacit acort pel qual els dos nos soportariem i nos
tolerariem, pero sense arribar a una total acceptacio per cap de les parts.
Yo aixina a lo manco ho entenia i espere que ells ho entengueren tambe,
encara que no m’he preocupat de comprovar-ho.

Pronte deprengui a moure’m pel metro que aci diuen U n d e r g r o u n d
— e s t ra nya paraula per a una cosa tan senzilla—. Arribi a dominar els
enllaços i conexions de les distintes llinies i me produia una sensacio
d ’ ave n t u ra sorgir des d’eixos tunels de talpons, eixes aigüeres de rates, a
cel obert i contemplar sorpres la diversitat dels païsages de Londres. En
l’idioma tingui grans problemes puix hagui de comprovar en desgrat que
lo depres en l’Institut no m’aprofitava per a res. M’apunti a un curset ra p i t
per a arribar a comprendre la pronunciacio de tan enrevessat idioma que
arriba a cotes inaudites en les seues infinites varietats puix, cavallers, no
es lo mateix lo que es parla en Cambridge o en Oxford que lo que se parla
en Eton i menys encara en el Soho londinenc, ¡Deu nos lliure!

Per indicacio d’Anthony acodi a Gerrard Street per a vore un estu-
di. Està este carrer molt ben situat per als meus proposits, entre Piccadilly
Circus i Leicester Square, prop de Charing Cross a on estan les principals
llibreries i a un tir de pedra de la National Gallery, objectiu final de la
meua estancia en esta ciutat.

El lloguer era mes be baix, puix se tracta d’un carrer invadit per
chinencs i gents asiatiques, ple de chicotets restaurants orientals, tendes
i supermercats en els que se venen productes d’eixes procedencies lo
que sol provocar els escarots dels de la raça blanca en la consegüent
devaluacio dels locals, siga per a vivenda o per al comerç.

El caser, un home d’escassa estatura, correcte en el seu parlar i
malendreçat en la vestimenta, me digue el preu que deuria pagar sema-
nalment per l’estudi en l’advertencia de que no s’admetien gossos ni
dones —equiparant, injustament crec, ad uns en unes atres— encara que
per l’expressio de picardia del seu rostre presenti que en est ultim punt,
el de les dones, naturalment, no anava a ser massa exigent.

81



Com en Londres hi ha multitut d’espanyols practicant l’ofici de
cambrer, me prengue per u d’ells quan s’enterà de la meua procedencia.

Me senti ofes i li repliqui:
—¿Sap voste qui es Donatello?
Me mirà en els seus menuts ulls clars i aventurà com si se tractara

de un concurs radiofonic:
—¿Un jugador de l’Inter de Mila?
Continui el meu interrogatori:
—Yo parle angles, frances, espanyol i valencià i entenc el portu-

gues i l’italia. ¿Quants idiomes parla voste?
—Angles, naturalment —me contestà ad esta impertinent pregunta.
—¿Nomes l’angles? —insisti yo en l’evident proposit de realçar les

seues carencies culturals.
Pensi que ya havia dut al seu lloc ad este personage al qui no li

cabia en el cap que els espanyols no pogueren ser una atra cosa que
cambrers o enllustradors de sabates i me doni conte de que no havia arri-
bat a enterar-se del sarcasme de les meues preguntes. Com li parlava de
coses que no entenia, tornà al seu terreny i m’adverti:

—Si me paga quatre semanes de bestreta, pot ocupar l’apartament
el proxim dilluns. Si està d’acort, firme’m estos documents.

Prengui possessio del meu nou estudi que era destabacat i fret. Als
pocs dies arribaren els meus trastos que ani ordenant a poc a poc i, una
vegada degudament acomodat, me dirigi a la National Gallery a on soli-
citi hora per a vore al seu director.

Ani a l’entrevista a soles ya que Anthony preferia no deixar-se vore
massa pels directius del museu degut a que les seues obscures activitats
no li ho aconsellaven.

Arribat el moment de l’entrevista per a la que tingui de firmar una
serie de solicituts i instancies, ben llavat, mudat, afaitat i pentinat, me
trobi davant d’un personage que pareixia eixit d’una novela d’Agatha
Christie. Li dien James McPherson, Sir James o Lord McPherson, a lo
manco aixina li dien els anglesos que per ad estes coses son molt estric-
tes. Era un home altissim i eixut, abillat sempre de tweed i en una corbata
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de pardaleta en llunars blancs. En la seua cara rubicunda en la que el nas
apareixia solcat per una fina ret de venetes roges que proclamaven al bon
bevedor, destacaven uns ulls palits de mirada inquisitiva i inteligent. Els
seus modals eren correctes i la diccio del seu parlar, impecable. Els
cabells, d’un roig safanoria, i sobre tot, els seus mostachos de guies alti-
ves, li donaven tot l’aspecte de militar de colonies retirat. Despres m’en-
teri de que tenía fama d’imperturbable. La seua impavidea era tan pro-
verbial que corria la remor de que quan se li comunicà la mort d’un fill
mort en el front de batalla de França lluitant contra els alemans, excla-
mà: “¡quina pena!”.

Fumava constantment en pipa —cachimba diria yo— que aban-
donava encesa en un chicotet receptacul que tenía per ad este fi damunt
del seu escritori quan, per motius de treball, devia penetrar en les sales
del museu a on existia l’estricta prohibicio de fumar.

En el seu despaig flotaven sempre uns estrats de blavoses boires
que impregnaven l’ambient d’exotics i aromatics olors en el que se nota-
va la presencia de la mel. Arribà a agradar-me tant est aroma perfumat
que, al contrari dels fumadors contumaços que se prometen tots els dies
a si mateixos deixar de fumar sense conseguir-ho, me propongui yo fer-
mament fer-ho en una cachimba, pero mai no trobava el moment de
comprar-me-la i tot quedà reduit a un proposit mai atenygut.

Estengui davant de Lord McPherson tots els documents que acre-
ditaven el meu curriculum: titul academic de Belles Arts per l’Academia
de Sant Carles, titul de restaurador i de copiste estés per la mateixa i ava-
lat pel Museu del Prado, certificat de les copies realisades per mi en els
dos museus i carta del Director del Prado pregant-li me permetera insta-
lar el cavallet en la National Gallery per a fer algunes copies.

Sir James examinà atentament tota la documentacio aspirant el
fum de la seua pipa, llegint linea per linea i comprovant sagells, timbres
i firmes. Quan hague finalisat la seua meticulosa inspeccio, alçà la mira-
da i fixant-la en els meus ulls, me digue somrient:

— Jove, pot voste començar quan vullga. El meu museu —aixina
el considerava ell— i totes les seues dependencies estan a la seua
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disposicio. Espere que puga completar aci els seus estudis sobre
Ve l á z q u e z .

Començà a parlar-me de pintura i, casi sense donar-nos conte, se
verem submergits en un animat debat sobre la necessitat i finalitat de
l’art. A pesar de la seua imponent presencia i del seu aparent distancia-
ment, se convertia de sobte en un home afable i cordial en quan se par-
lava dels seus temes preferits. Ademes d’un gran entés en pintura dels
segles XVI i XVII, era tambe un expert en egiptologia. Despreciava tota
pintura posterior a l’impressionisme al que reconeixia el merit d’haver
obert nous camins a la pintura, pero —dia— “la pintura barroca no sera
mai alcançada ni manco superada. Tot lo que s’ha pintat despres son
eixercicis intelectuals, gens desdenyables, es cert, pero intranscendents”.

Pronte me posi en moviment. Lo primer que fiu es vore la ficha del
quadro i estudiar el dossier de l’archiu del museu. Estigui prenint notes i
estudiant durant varis dies els estudis radiologics i en llum ultravioleta,
infrarroja i polarisada de la Venus del espejo. Despres passi mes d’una
semana estudiant la pintura en una potent lupa comprovant la grossaria
de les capes de colors i les direccions de les pinzellades, anotant meti-
culosament tots els resultats de les meues observacions en una llibreta en
tapes d’hule que no se separava mai de mi.

Es este quadro una de les obres mestres de Velázquez i l’unic nu
que d’ell se conserva, encara que se sap que pintà tres o quatre mes, tots
de temes mitologics. Este fon pintat per encarrec del Marques del Carpio,
fill del Comte-Duc d’Olivares, sense coneixer-se fefaentment si en Madrit
o en Roma. Està datat entre 1648 i 1651. Fon propietat del Duc d’Alba i
de Manuel Godoy, passant a mans de diversos propietaris anglesos i
adquirit finalment per la National Gallery en 1906 a on penja des de la
dita data.

Este llenç te una gran dificultat afegida ya que a uns quinze centi-
metros de la vora superior figura incorporada i cosida una tira de llenç
per a donar-li major tamany i per a incloure en el quadro l’angel alat que
soste l’espill i que originariament pareix ser que no figurava per lo que
està pintat en posterioritat a l’acabat del nu. Estes circumstancies queden

84



patents en els examens en raigs X en els que s’aprecia clarament estos
fets, pero que, des del meu punt de vista de copiste, dificulta enorme-
ment la seua realisacio. Hagui de demanar permis, que me fon concedit
despres de molts dubtes i sempre baix la constant presencia de dos vigi-
lants, per a despenjar el quadro despres de desconectar les alarmes i
poder vore’l pel revers per a comprovar en el llenç el tipo de puntades
en les que s’havia realisat la costura. Com Anthony m’havia indicat que
la copia devia de ser exacta fins a l’ultim milimetro a l’original en el
manifest proposit, dedui yo, de vendre’l fraudulentment, tingui de pre-
parar el llenç en el meu estudi en l’afegito d’esta tira suplementaria que
hagui de cosir a ma en el mateix tipo de sutura.

El quadro es un llenç de 122,5 per 177 centimetros i en ell apa-
reix, sobre uns llançols de delicades games de grisos, la figura de Venus
nua i girada d’esquena. A la seua esquerra, un angelot alat soste un espill
en el que se reflexa el rostre de la deesa, un rostre vulgar i aldeà que, en
contrast en l’exquisitea del nu, demostra una verdadera intencio del pin-
tor que no arribe a comprendre. Les carnacions son magistrals i els con-
torns estan tractats a la manera de Tiziano, sense definir i esfumats, cre-
ant una visio mes atmosferica del cos.

Estava yo un mati analisant el curs i moviment de les pinzellades
en la meua lupa, quan acertà a passar Sir James qui a l’observar-me en
el meu treball, se detingue i me digue:

—¿Encara està voste ahi estudiant el quadro? Fa casi dos semanes
que yo el creïa treballant en els pinzells.

—¡Ah, bon dia, Sir James! No tardare molt en escomençar a pin-
tar, pero abans he d’estudiar a fondo una serie de qüestions per a atacar
la meua obra en el ple coneiximent de lo que tinc de fer. Ara, per eixem-
ple —continui—, estic traçant un esquema de les pinzellades de les ales
de l’angel. Ne te exactament vintinou i estan donades en un pinzell gros
i ample, de cerda curta, provablement del numero vint. No se tracta a
soles d’aplicar el color identic a l’original i de que les formes siguen
identiques sino tambe de fer-ho seguint les mateixes pinzellades, en la
mateixa pressio i inclinacio.
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Sir James no pogue ocultar la seua sorpresa al vore el meu meto-
do de treball:

—No sabía que fora voste tan meticulos.
—Es que yo soc un copiste, els atres son nomes imitadors. No

saben lo que se duen entre mans, se llimiten a reproduir les formes i
colors sense adinsar-se en el sistema que amprà el pintor en la seua eixe-
cucio i sense comprendre el mensage, l’interpretacio i inclus la psicolo-
gia del quadro. Quan estic fent una copia me sent yo mateix Velázquez
i m’introduixc tant en la seua ment que pinte exactament com ho faria
ell, en els mateixos gests pausats, en la seua premeditada calma i en els
seus mateixos ulls, si es que aço es possible, pero al menys, aixina ho
intente en un enorme esforç de concentracio.

Quan tingui el llenç apedaçat i clavat en unes rovellades taches al
bastidor de fusta vella, instali el cavallet davant de l’original, de costat com
ya m’havien advertit, i comenci a treballar tots els matins aprofitant la llum
n a t u ral que caïa de les lucernes que alla en Londres durava moltes meny s
hores que en Madrit per lo que el meu treball alva n ç ava molt lentament.

Sir James passava casi tots els matins per a comprovar els meus
progressos i sempre fea comentaris sobre l’evolucio de la copia. Era un
perfecte coneixedor de l’art, inclus de Velázquez, pero no de les seues
formes i maneres de pintar que en aixo l’aventajava yo sobradament i
podia respondre a les seues preguntes aventurant alguna que atra lliço,
fruit de les meues experiencies anteriors.

Pareix ser que me prengue alguna simpatia i mes d’una vegada
m’invità a dinar en un dels restaurants de la cadena Garner, prop del
museu, a on davant d’un bon tros de carn en creïlles fregides en mante-
ca i una cervesa, continuaven parlant dels nostres temes preferits.

Comenci a rebre cartes de Julia casi totes les semanes en les que
me reiterava tot el seu amor i me preguntava per la marcha de la copia,
urgint-me per a que li donara noticies sobre el temps que me faltava per
a acabar-la. La veritat es que yo li escrivia cada quinze dies i, quan ho
fea, li contestava dos cartes a la vegada. A pesar de que sentia alguna
enyorança per la seua absencia, pronte m’aveï a prescindre d’ella i als
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pocs mesos me pareixia que l’idili que havia vixcut durant tant de temps
pertanyia a un passat llunta. No acabava de comprendre cóm havia arri-
bat ad esta situacio que me tenía desconcertat ya que al principi me
costà un gran esforç separar-me d’ella.

Arribà Nadal i la copia estava encara a mitan de la seua eixecucio
puix me demorava en el prurit d’atenyer la perfeccio mes absoluta.
Anthony que estava en Londres per aquelles dates puix havia renunciat a
passar les festes en sos pares que residien en Nottingham, m’invità a
dinar en casa d’uns amics que celebraven, ademes del Nadal, una des-
pedida de fadri.

Menjarem i beverem fins a rebentar i per la nit, despres d’haver
passat casi tot el dia improvisant i desafinant cors, continuarem la festa
consumint ingents quantitats de whisky i ginebra. Yo estava un poc bufat
i Anthony, encara que soportava millor que yo l’alcohol, havia entrat en
un estat de confidencies i depressiva melancolia. En un moment en que
nos alluntarem del bullici i nos assentarem en l’anim de descansar un
poc, me digue de sobte:

—¿Que significa per a tu Julia?
M’estranyà la pregunta que me paregue fora de lloc, pero recor-

dant lo que havia convingut en ella i que actualment la tenía un poc
alluntada dels meus pensaments, no me costà massa contestar-li una
veritat a miges:

—Absolutament res. Julia es una bona amiga i res mes.
—Miquel —me digue dificultosament en la classica llengua dels

borrachos—, tu eres un gran amic i te tinc un gran afecte. He de confe-
ssar-te alguna cosa d’ella perque no vullc estropejar la nostra amistat.
¿Vols una atra copa?

—No, no, ya està be per ara —li contesti intrigat i esperant que
continuara en les seues explicacions.

—M’he servit d’ella. Quan forem presentats yo ya t’havia observat
varis dies treballant en la teua copia del Prado. Fiu que nos presentara i
influira sobre tu per a que acabares treballant per a mi, a canvi d’aço
cobraria una chicoteta comissio de tots els quadros que me pintares.
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Me quedi sorpres, no podia imaginar aixo de Julia. Pregunti:
—I en la Venus del espejo ¿tambe cobra comissio?
—Este es el quadro mes car que estas pintant. Quan l’acabes te

pagaran cinquantamil lliures, equivalent a uns vint millons de pessetes.
¿No recordes l’interes que tenía per a que vingueres a Londres? Clar que
cobra comissio.

Ara ho comprenia tot. Se m’obri la ment com si s’allumenara un
nou panorama i tots els seus rars comportaments encaixaven com a les
peces d’un trencacaps.

—¿Quina poca vergonya! —no pogui evitar exclamar ple de sor-
presa—. M’ha enganyat com a un ruc.

—No ho prengues aixina, Miquel. Ella t’aprecia i ademes tin pre-
sent que gracies ad ella tens ara un excelent treball d’acort en la teua per-
sonalitat i molt ben pagat per cert.

—Pero m’ha estat enganyant tot este temps i aixo es lo que no li
perdone.

—Ella ho ha fet per diners, es cert, pero tambe ho ha fet per mi.
¿No saps que som amants?

—¿Que me dius? ¡La molt puta! Nos ha estat enganyant als dos
puix tambe es amant meua. Ya t’ensenyare les seues cartes.

En poques paraules li conti les intimes relacions que havia tingut
en Julia, els nostres viages de fi de semana, les nits que se quedava a dor-
mir en el meu estudi i les seues constants manifestacions d’amor.
Comprovi que a pesar de la terrible revelacio d’Anthony que me resulta-
va del tot inesperada, havia contraatacat involuntariament i el deixi estu-
pefacte i estomordit i quan ell creïa que m’havia donat una bona sorpre-
sa, resultà ser ell el mes sorpres.

—Ara vaig comprenint —digue— les maniobres que efectuava
esta bona ficha per a mantindre-nos als dos en l’ignorancia. ¡Quina habi-
litat! De totes maneres, Julia no significa molt per a mi. Es inteligent i
bona conversadora i me calfava el llit en les meues esporadiques visites
a Madrit, pero a partir d’ara, aço s’ha acabat, ademes, mai imagini que
estaves tu pel mig.
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—Per mi —li contesti tranquilament—, pots fer lo que vullgues.
Renuncie ad ella en el teu favor, millor dit —afegi bromejant—, renun-
cie al meu cinquanta per cent en este negoci.

Lo que pareixia haver-se convertit en un motiu de tensio i enfron-
tament, derivà en causa de que nos donarem les mans i estrenyerem
encara mes la nostra amistat, acabant la nit renovant denodadament les
promeses de les nostres relacions i llealtat futura, tot acompanyat en brin-
dis i libacions que se prolongaren fins a ben entrada la matinada, aca-
bant els dos completament bufats fins al punt de que nos deguerem que-
dar a dormir en l’apartament puix no estavem en condicions ni tan sols
de mantindre-nos en peu.

A pesar de que me prengui est assunt en la major tra n q u i l i t a t ,
he de reconeixer que l’absencia de Julia deixava un gran buit en ma
vida puix havia arribat a ave a r-me ad ella fins al punt de que forma-
va part de mi mateix i repassant ara els meus recòrts, trobe que els
meus contactes en ella estan plens de grates evocacions de calits
moments en els que, en alguna ocasio, aparegue un toc de tendrea,
sentiment fins llavors desconegut per mi. No obstant, la seua perdua
no me supongue un gran trastorn emocional puix les meues relacions
en ella, la costum de vore-la tots els dies, superà amplament a l’amor
que mai no hi hague per la meua part i, com despres m’enteri, tam-
poc per la seua. La seua presencia me resultava tan grata i reconfor-
table com la possessio del meu cavallet preferit, com l’utilisacio de la
meua paleta predilecta de la qual la perdua haguera lamentat molt,
pero res mes.

Julia significà per a mi el canvi brusc del poble a la gran urbs cos-
mopolita en la que m’ensenyà a desenvoldre’m i a tractar en la seua gent.
Tambe m’ensenyà a viajar, a apreciar els immensos païsages de la vella
Castella i a valorar les seues encantadores ciutats que tantes vegades visi-
tarem junts. Me descobri els plaers de la bona taula i el confort dels bons
hotels. Per totes estes coses i per l’entrega apassionada del seu cos expert
que fon per a mi, desbravat entre prostitutes en bordells immunts, una
maravellosa revelacio, li estic agrait i quan per la meua memoria passa
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com a un pardalet volant el lleu aleteig del seu recòrt, sorgix dins de mi
l’expressio d’un amable somriure.

Pronte oblidi totes estes coses i els recòrts que les rodejaven
s’anaren desvanint de la meua memoria quedant en ella a soles el lleu
rastre d’haver perdut una cosa volguda, com un bon llibre o un objecte
molt apreciat.

Me concentri en mes impetu en el meu treball que veïa progressar
en entusiasme puix l’evolucio i el desenroll de la seua eixecucio anava
produint-se en resultats satisfactoris i l’obra pareixia sorgir a poc a poc
en la perfeccio que exigia el meu espirit critic.

Me sumi en el treball en una abstraccio total de les coses que
m’embolicaven i quan eixia del museu exhaust per les meues llargues se-
ssions davant del cavallet, me n’anava a l’estudi de Gerrard Street a
seguir estudiant les fotocopies de les radiografies i dels treballs especto-
grafics que m’havien facilitat.

Aixina passaren els dies i les semanes i arribà, una vegada mes, la
primavera d’estiu que en Londres està com a esmortida i com a retingu-
da per una força cosmica que no la deixa eixir en tota la seua potencia.
Els arbres de Hyde Park pareixia que volien reverdir timidament i algu-
nes flors intentaven aprofitar els debils raigs del sol dels tebeus matins per
a mostrar els seus millors colors.

M’havia assossegat un poc en el meu frenesi paroxistic d’entrega
al treball, quan una nit, sopant en l’agradable companyia d’Anthony, me
digue:

—Un dels compradors, millor dit, un intermediari de la compa-
nyia que ha adquirit la teua Venus, desija coneixer-te.

—¿Qué vol de mi? ¿No li basta saber que el quadro està ya molt
alvançat? —li respongui asprament—. Saps que no m’agraden ni les
entrevistes no les ingerencies en la meua faena.

—No pensa criticar el teu treball. Es mes, ya el coneix i ha estat
en el museu darrere de tu veent-lo sense que te donares conte. Se tracta
de tot lo contrari. Vol coneixer-te perque t’admira i te considera extraor-
dinari.
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Havia tocat el punt mes debil de la meua persona que es el de la
vanitat i ya no podia resistir-me.

—En eixe cas —li respongui—, podem parlar en ell quan vullga. Tr i a
tu el moment, millor a l’hora de sopar, quan haja acabat la meua jornada.

—El proxim dimarts, si no te pareix mal. Concertare una entrevis-
ta per a les huit i passare a arreplegar-te pel teu estudi una hora abans.
Anirem a un bon restaurant, italia millor ¿no te pareix?

Els anglesos, que tenen una execrable cuina plena de carencies i
llimitacions, se veuen obligats a recorrer a restaurants estrangers quan
volen menjar be i entre els francesos i els italians, s’inclinen mes per
estos ultims puix els costa molt tindre de reconeixer la superioritat culi-
naria dels seus veïns i tradicionals enemics i fan d’aço una qüestio d’es-
tat que no es sino una qüestio mes que provinciana, aldeana.

—¡Ah, una atra cosa! —digue com recordant de sobte alguna
cosa—, no es “ell”, que es “ella”.

—¿Una dona? —exclami sorpres.
—Una dona, si, pero no una dona qualsevol, ya ho voras. Esta es

alguna cosa extraordinaria. T’agradarà, segur.
Pareixia com si Anthony estiguera practicant la sentencia de que

un clau trau a un atre clau i me donava l’impressio de que el seu com-
portament estava mes prop del d’una alcavota que del d’un comerciant
d’art.

Arribada la nit prevista, acodirem a un restaurant italia de gran
categoria situat en una travessera d’Oxford Street i a les huit en punt, com
estava acordat, feu la seua aparicio Linda Cohen qui, com ya m’havia
advertit Anthony ni utilisava el seu nom real ni era judea com el seu lli-
nage pareixia indicar ya que viajava en passaport fals per aixo del trafic
d’obres d’art, negoci en el que, per lo que se veu, estava ficada fins a les
celles.

La seua entrada tingue molt de teatral. Era realment una dona
esplendida i al seu lent alvançar entre les taules, en un llanguit i impre-
ssionant balanceig de caderes, molts caps se giraren i s’alçà en el local
una continguda remor d’admiracio.
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Era molt alta, tant o mes que yo, lo que tingui ocasio de compro-
var quan nos alçarem per a rebre-la posant-nos drets. Vestia un trage dra-
pejat en llentilles platejades tan cenyit que el seu cos, perfecte rotunt, se
percebia mes que s’endevinava, en mes sugerencies que si estiguera nu.
El seu rostre, de lleus evocacions exotiques, apareixia embolicat entre les
cascades dorades dels seus cabells que s’escampaven en amples ones
mes avall dels seus muscles i els seus ulls tenien una profunda i miste-
riosa coloracio verdenca. Una pell clara i perfecta de matisos nacrats,
una boca carnosa i sensual i un somriure prometedor —a lo manco aixi-
na ho viu en la meua imaginacio— completaven esta visio que me deixà
bocabadat.

Fetes les presentacions i acomodats en els nostres respectius
sillons, encara no havia yo acabat d’investigar-la detingudament en la
meua mirada admirada, quan senti baix les meues costelles una lleu col-
zada propinada pel meu companyer en dissimul per a tornar-me a la rea-
litat.

¡Era en veritat fermosa! ¡Fermosa en tota l’amplitut de la paraula
perque no hi havia una atra per a descriure-la! I m’acabà de cativar, si es
que no ho estava del tot, l’entonacio de la seua calida veu que sorgia de
la seua gola en registres mes greus de lo que es habitual en una dona, lo
que li conferia un toc excitant i sensual. Pero, cosa sorprenent, quan
entrarem en conversacio, resultà ser una dona d’una naturalitat tan
espontanea que pareixia estar renyida en la seua aparatosa presencia.
Parlava, reïa i bromejava en desembolta senzillea i els seus modals resul-
taven afables i cordials com si fora —que no ho era ni molt menys—
ignorant de l’admiracio que suscitava al seu pas. La meua, estic segur, no
li passà desapercebuda puix era massa evident.

Tenía vintisset anys i era canadiense nacionalisada norteamerica-
na. Parlava no se quants idiomes, l’espanyol entre ells en el que mantin-
guerem bona part de la conversacio els tres en un exquisit detall de cor-
tesia cap a mi. Les seues maletes havien recorregut els hotels de mig
mon. Havia viajat mils de quilometros en tren i automovil, volat en
avions i avionetes i navegat en transatlantics i luxosos yates.
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Esta pardala —pensi yo interiorment— me vindria be a mi per a
que m’acabara de llevar el pel de la devesa i la caspa del poble.

A pesar de la seua apariencia enlluernant, era una dona molt cul-
tivada i la seua cultura gens comu surava en qualsevol conversacio, pos-
tillant en constants cites erudites les seues paraules i defenent els seus
arguments en raonaments ben estructurats i en solits ciments.

Aquella nit parlarem de tot: d’amor, de mort i sobre tot, d’art.
Despres de varies hores de charrada i en el moment en que esta-

va yo desenrollant una pelegrina teoria sobre l’immortalitat de l’art,
Linda, que ya m’anava coneixent a través de les meues paraules, m’inte-
rrompe:

—Eres un tipo rar, Miquel. Estas obsessionat i mig foll en
Velázquez qui era, sense dubte, un gran pintor, pero no l’unic i estic
segura de que no buscava ni molt menys, l’immortalitat per mig de la
seua obra. Se llimitava a pintar lo millor que sabía i res mes.

—Mira, Linda —li contesti— yo no soc gens romantic ni sensibler,
pero estas en un erro. Velázquez tenía consciencia de l’importancia del
seu treball i aixina ho manifestà en repetides ocasions. No era un artesa
habil que domina l’ofici, era un artiste i un intelectual que nos ha deixat
el seu pensament i les seues idees en les seues obres, lo que ocorre es
que per a percebre el seu mensage cal tindre una gran sensibilitat i una
altissima educacio pictorica i este mensage es immortal perque perdura-
rà sempre encara que les seues obres siguen destruides pel foc perque
existixen molt bones reproduccions i milers de treballs i comentaris
sobre elles. Velázquez ha atenygut l’immortalitat encara que tu no ho
cregues.

—No ho negue —intervingue Linda de nou—, pero lo que te vullc
dir es una atra cosa i es que l’immortalitat es aprehensible, ateny a l’in-
dividu sense que la busque ya que si la perseguix com a objectiu, pro-
vablement mai no la trobarà.

—No estic d’acort —li respongui un poc exaltat—. L’idea de viure
mes alla de la mort es innata en l’home i sempre, en totes les epoques de
l’existencia de l’humanitat, ha segut el seu constant desig conseguir-la.
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I l’ateny de moltes maneres, a través dels seus fills, de la religio, del seu
pensament, de les seues heroiques gestes i de les seues obres artistiques.
Pense que per a que l’home l’alcance, ha de perseguir-la en molt d’afany
ya que no es tarea facil.

La conversacio transcorria per estos termens i al calor d’uns
capuccini i d’unes copetes de grappa, se prolongà fins a molt tart. Linda
tingue l’ocasio de mostrar la seua esgrima dialectica i a pesar dels atacs
d’Anthony i dels meus, se defenia i contraatacava en contundencia.
Aixina estiguerem parlant fins a que verem als cambrers apilant les cadi-
res damunt de les taules i tinguerem d’anar-se’n. Pagà el conte el meu
amic i en el seu vell Austin acompanyarem a Linda al seu hotel, el
Meridien, en Piccadilly Street, no llunt del meu estudi, quedant en ella
en que passaria a vore’m pel museu en la primera ocasio.

Haguera preferit una cita mes concreta i no esta ambigüetat que a
res la comprometia, pero hagui de confiar en la seua promesa. Anthony
i yo no teniem ganes d’anar-nos-en a dormir i decidirem acostar-nos
donant un passeig fins a una cafeteria italiana prop de Piccadilly Circus
per a prendre l’ultima copeta de grappa. La nit estava fresca i l’empedrat
del carrer reflexava en la seua obscura humitat la llum de les faroles i
dels anuncis que, a causa de la boira, presentaven un halo groguenc i
difus.

—¿Que t’ha paregut Linda?
—Extraordinaria. Es una dona maravellosa —li respongui—. Pareix

un paquet de regal embolicat en sedes, un estuig de lux contenint, no
una bagatela, sino una preciosa perla, pero me pareix una dona inac-
cessible. ¿T’has gitat en ella?

—¡Que mes vullguera! Ni tan sols ho he intentat. No vullc com-
plicacions en el meu treball. Creïa que anaves a intentar-ho tu, la tens
fascinada.

—¿Creus tu? No es una dona d’un sol home, aixo es evident i en
ella no se podra viure una aventura sense importancia. Es la dona pante-
ra que necessita un romanç ple de fogositat i passio i yo no estic capaci-
tat per ad este tipo d’histories.
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Pocs dies despres, tal com ho havia promes, se presentà en la
National Gallery i se quedà darrere de mi uns instants contemplant els
quadros, l’original i la copia, que examinà alternativament. Al presentir
una presencia a la meua esquena, me giri per a vore de qui se tractava i
en un principi, no pogui reconeixer-la. Anava sense maquillar, en la cara
llavada. La seua preciosa cabellera rossa estava arreplegada i oculta baix
un gorro de punt. Vestia un ample jaqueto tan llarc que li tapava els tur-
mells i embolicava la seua gola en una llarga tovalleta de vius colors que
li penjava fins als genolls. Tota ella tenía l’aire d’estudiant progre i unes
ulleres llaugerament graduades acabaven de canviar el seu aspecte de tal
manera que me costava creure que era la mateixa en la que havia sopat
pocs dies arrere.

Me mirà fixament, se somrigue i sense mes explicacions, me digue:
—A la una en punt t’espere en el Garner de Piccadilly Circus, no

me faltes, per favor —i desaparegue en la mateixa rapidea en que havia
aparegut.

Me quedi sorpres per la seua breu aparicio. Miri el rellonge: eren
les deu, encara me quedaven unes hores per a seguir treballant.

Des de fea varis dies m’afanyava en conseguir la linea de l’arabesc
que va des de la punta del peu esquerro fins al seu colze dret. Esta linea
està com a difuminada, conseguint un gran efecte atmosferic per la seua
mateixa imprecisio. Yo sabía que Velázquez havia estudiat a fondo a
Tiziano, tant en Espanya com en Italia, qui tenía la costum de fer estos
esfumats per mig dels seus dits i inclus, si eren molt grans, en la mateixa
palma de la ma. Aixina tracti de fer-los yo, pero no podia atenyer l’efec-
te desijat. Ho intenti moltes vegades i al final consegui el meu proposit
usant una brocha grossa de cerda curta i rigida i utilisant el color un poc
pastos, mordente diém els pintors. D’esta forma el traç es imprecis, pero
ha de contar-se en un gran pols i una gran decisio per a realisar tota la
linea en una sola brochada. Es realment emocionant el moment en que,
disposta la brocha carregada en la justa dosis de color, te prepares en l’a-
nim encollit a fer este traçat que requerix la precisio necessaria i que ha
de sorgir d’un sol colp de ma, braç, cos i anima.
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Continui treballant en les carnacions rosades de l’esquena estudiant
els tenus grisos platejats, casi imperceptibles, i les lleus ombres blave n q u e s
que donen al cos una entonacio nacrada. Despres de molt de temps en la
m i rada fixa en un color, la retina se rebela contra ell i en quan apartes la
vista se t’anega la mirada del color complementari, en este cas, de tonali-
tats verdoses, i veus tots els objectes com submergits en este color.

Miri l’hora: ¡se me fea tart! Eixi corrent per la porta principal del
museu a Trafalgar Square i arribi al chicotet restaurant a on ya m’espera-
va Linda fumant un cigarret, embolicada en chicotets nuvols de fum. Me
rebe en el millor dels seus somriures.

—¡Hola, Miquel!
—¡Hola, Linda! Hui m’has donat dos sorpreses.
—¿I? —digue laconicament.
—La primera, vindre a vore’m. La veritat, te confesse que no creïa

que t’enrecordaries de passar per la Gallery:
—¿I la segona?
—El disfras que portes hui. ¿Quina de les dos dones eres, la de ara

o la de l’atra nit?
—Les dos. Me vist segons l’ocasio, pero hui que volia passar-me

pel museu, volia fugir de les mirades. No vullc que la meua presencia
siga una cosa habitual i que m’arriben a coneixer. El treball que faç per
a l’organisacio m’exigix ser molt discreta i passar desapercebuda.

—¿L’organisacio? Aço me sona a Cosa Nostra o a Mafia. ¿I quin es
exactament el teu treball?

—Fas massa preguntes. Exactament faç lo que me manen que pot
ser des de vendre un quadro al client apropiat o encarregar-me del seu
embalage i expedicio que en este cas es el de la teua Venus del espejo.

—¿Ya la teniu venuda?
— Venuda i ben venuda. Ad un millonari norteamericà que no sap

qué fer en els seus diners. Te una mansio en les afores de Washington en
la que guarda una superba coleccio de pintures, la majoria falses, pero els
seus amics que son uns ignorants, no ho saben i aixina ell pot presumir
de Rubens, Goyes i Velázquez. Entre tots ells —continuà Linda—, n’hi ha
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algu autentic, aixina pot fer callar ad algun entes. Si les copies son bones,
paga verdaderes fortunes i en el cas de que la pintura siga original, el preu
se dispara fins als nuvo l s .

—¿I que me dius de les pintures furtades? Perque continuament
s’estan produint robos i si el quadro es conegut, no pot eixir al mercat en
facilitat.

—Tenim clients que ...
—¿Teniu clients? Vols dir que tambe vos dediqueu, tu i la teua

organisacio, a traficar en obres robades.
—No es aixo, Miquel, no es aixo. Nosatres som molt coneguts en

el mercat de l’art i hi ha casos en que acodixen a oferir-nos quadros que
sospitem que son robats. ¿Que deviem fer, denunciar-ho a la policia?
Preferim satisfer la megalomania d’algun millonari caprichos que guarda
el seu quadro en una habitacio blindada i va a vore’l en la mes absoluta
intimitat.

—Aixo es una aberracio. No el fet de que el quadro siga furtat en
si perque si l’obra va rodant d’aci cap alla, va fent resonar el nom de l’ar-
tiste, del creador, del que mereix tota la fama, pero si la pintura se tanca
en una cambra per a que a soles un home puga recrear-se en ella, s’està
cometent un greu delit contra l’humanitat.

—¿Per que? —preguntà Linda adoptant el seu millor gest d’inge-
nuïtat.

—Perque l’art no pertany mes que al seu creador i inclus, en cer-
tes circumstancies, ni aixo, pertany a tots els homens —notava com m’a-
nava apassionant a poc a poc—. L’art no devia ser un be venal ya que
deu pertanyer al patrimoni de l’humanitat.

—Estas massa eloqüent. No estic en absolut d’acort —me refutà
Linda—. L’art es objecte de canvi, barata i venda des de que l’home exis-
tix i els diners, vullgues o no vullgues, son el verdader motor, en inde-
pendencia de l’inspiracio i unes atres bovades, de l’activitat de l’artiste.

Pel meu cap passà el recòrt de Julia qui dia lo mateix. Linda, que
estava molesta pels meus atacs ad ella mateixa i a la seua organisacio,
decidi llançar-se a un atac verbal intentant ofendre’m:
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—¿Acas tu no cobres, i no poc per les teus copies? ¿Acas existiries
tu com a pintor si no haguera segut pels diners? —ho digue en els ulls
encesos i un gest de durea en la boca—. I aixo que tu no eres creador
—rematà la faena—, no eres mes que un copiste.

Estes darreres paraules les llançà en l’evident intencio de ferir-me,
pero no atenyi a rendir-me. En les dents apretades i donant tota la força
a les meues paraules, li respongui:

— E n c a ra que no cobra ra ni un centim, encara que no tinguera
ni per a viure, encara que me morira de fam, si tinguera qui me facili-
t a ra llenços, colors i pinzells, seguiria pintant en la mateixa energia
que ara i ho faria perque soc un elegit, un cridat a l’art i el meu desti
està inexorablement unit, sense que haja força humana que ho puga
i m p e d i r, al fet de pintar. Aço vullc que quede ben clar, ¿ho has
c o m p r é s ?

Les meues paraules, pronunciades en tant d’ardor i convenciment,
havien impressionat a Linda i viu lluir en els seus ulls una llum d’admi-
racio.

—I encara hi ha mes —continui ardorosament—, yo no soc crea-
dor, es cert, yo soc interpret. Aixina com Beethoven compongue la musi-
ca i Von Karajan la dirigix, aixina interprete yo les obres dels grans mes-
tres, les done el meu toc personal i inclus, les millore. Estic segur de que
si Velázquez s’alçara de la seua tomba i vera els meus treballs, trobaria
que en moltes ocasions he superat la seua obra i la trobaria millorada, en
un accent personal meu, te repetixc ¡meu i no d’ell! Reconeixeria en els
seus quadros la seua propia anima, pero tambe la meua puix me la deixe
en cada quadro que pinte.

Despres d’este moment en el que hagueren fortes ramalades d’a-
critut, la conversacio ana assossegant-se a poc a poc i tornaren les coses
a la seua tranquilitat.

—¿Quan tindras el quadro definitivament acabat? —me preguntà
en un cert moment Linda.

—Me queda una semana, tot lo mes deu dies de treball per a
donar els darrers retocs i una revisio general i, si no hi ha res que corregir,
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el deixare secar a lo manco durant un mes i despres donare la capa final
de verniç envellidor i ya vos el podeu endur.

—¿Quina classe de verniç utilises que a les poques hores m’han
dit que pareix que hagen passat segles?

—No puc dir-te en un moment lo que m’ha costat llarcs anys de
descobrir, pero has de saber que este verniç que es una barreja de dife-
rents verniços i d’essencies volatils, es un producte de la meua invencio
que no pense revelar i que morirà en mi.

Linda callà davant de la meua decidida resposta i uns instants des-
pres, prosegui:

—Avisa’m en temps quan el quadro estiga llest. He de preparar
l’embalage i el transport i nos l’endurem des del mateix museu el dia que
tu m’indiques. Tens de preparar tota la documentacio que fa referencia a
la teua copia, aixina com els certificats corresponents.

Passarem casi tota la vesprada parlant de mil coses. Linda me
contà part de la seua vida, la part que se podia contar i yo calli la meua
per no considerar-la gens interessant. Arribat el moment, nos despedirem
i quedarem en que pocs dies despres deixaria una nota en el meu estudi
indicant-me el dia que nos tornariem a vore en Garner perque preferia
no deixar-se vore per la National Gallery.
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V I

er aquells dies comenci a patir un intens dolor de quixals —de qui-
xal, diria yo, perque no era sino un el que me fea mal— que me

mantenia les nits en vela a pesar dels calmants i m’impedia la concen-
tracio davant del cavallet. El dolor, algunes vegades, desapareixia sense
causa aparent. A pesar de que Anthony insistia per a que anara a un den-
tiste conegut per ell, preferia que me vera un atre, amic meu de Manises,
a on pensava tornar una vegada entregada la Venus per a prendre’m un
respir, descansar un parell de mesos, deixar que el meu cap se lliberara
de les tensions a les que estava somes i eixercitar el meu cos en llarcs
passejos per la vora del riu Turia.

Foren moltes les nits que passi despert pensant en Linda. La seua
magnetica personalitat m’atraïa d’una forma irresistible i crec que puc
assegurar que no tot era impuls sexual. Era com a un ima que m’absor-
bia cap a un mon desconegut, com a una especie de possessio diaboli-
ca que s’apoderava del meu cos i de la meua anima.

Ara, al revisar estos acontenyiments en la perspectiva que dona el
temps, crec que tots estos pensaments eren producte de la calentura que
patí algunes nits.

Este chicotet problema del quixal fon causa suficient per a que se
demorara mes d’una semana el remat del meu quadro que hague d’es-
perar fins a que desaparegue el dolor i recuperi la força de concentracio.
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Una nit, en arribant a l’estudi despres d’una agotadora jornada de treball,
me trobi en una nota de Linda que havia ficat per baix de la porta en la
que me citava, una vegada mes, per al proxim dijous en Garner, a la una,
com de costum. El cor se me n’ixque de sobte. El sol pensament de vore-
la m’accelerava el pols i alterava el meu anim. “Esta dona —pensava
yo— pot absorbir-te i aniquilar-te. Esta dona no es per a tu, tens de dei-
xar-la correr”.

Arribà el dijous i l’impacient desig que tenía de vore-la fiu que
arribara a la cita en la suficient anticipacio per a prendre’m una cervesa
i ordenar els meus pensaments abans de la seua arribada. En eixes refle-
xions estava, quan aparegue en el seu llanguit balanceig de caderes i el
seu ample somriure de perfecta blancor.

Pareixia que anava a iniciar el gest de donar-me un bes en la galta,
pero yo, intuitivament, m’afanyi a saludar-la donant-li la ma d’una mane-
ra protocolaria i distant.

Estiguerem parlant uns minuts de trivialitats i notava que en l’am-
bient flotava una certa tensio el per qué de la qual no pogui endevinar.

Pretenent presumir de cosmopolita i home de mon i posar-me a la
seua altura, li sugeri:

—¿Que te pareix un poc de salmo fumat i despres un sole meu-
nière, en un bon champany sec?

—Me pareix molt be, pero en Anglaterra no saben servir el cham-
pany, te’l donen calent o congelat.

—Ordenarém que nos el vagen preparant i que el gelen a sis
graus. Aço si que crec que ho sabran fer.

Continuarem parlant, pero alguna cosa hi havia entre nosatres que
nos mantenia distants, com si forem dos desconeguts que s’acaben d’en-
contrar i estigueren tantejant-se com a dos pugils per a medir les seues
forces i trobar el punt debil de l’adversari. Yo me trobava cada vegada
mes incomodo perque veïa que esta absurda situacio no se resolia i
ningu donava el primer pas per a trencar el gel, quan Linda, de sobte i
sense transcicio, se quedà mirant-me fixament i m’amollà:

—M’agradaria gitar-me en tu.
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Estes paraules no pareixien una proposicio o una suplica, era el
mandat inapelable d’un superior a un subordinat i, clar està, intenti rebe-
lar-me:

—Pero, tu vols dir que ...
Ella s’afanyà a posar-me la seua ma sobre la meua en un gest ple

de dolçor i afegi rapidament:
—Naturalment, si tu ho desiges ...
Pagui el conte i ens n’anarem sense prendre postres ni cafe al meu

estudi que estava com aquell que diu, al girar el cantó i del que no eixi-
rem fins al sendema quan el sol estava ben alt.

Yo creïa que Julia, la meua volguda Julia, era el paradigma de totes
les sabiduries erotiques i que, despres d’ella, ya no hi havia res mes que
coneixer en este mon. Fon tan gran el contrast entre ella i les prostitutes
a les que m’havia aveat que el meu aprenentage en este terreny sofri un
trement accelero i pensava yo ¡pobre de mi! que ya havia acabat en les
intensives lliçons practiques que me proporcionà, pero en una sola ses-
sio londinenca tingui de baixar-la del pedestal per a subsituir-la per
Linda.

En esta dona tot era nou, sugerent, innovador, ardent, salvage, ten-
dre ... i podria continuar adjectivant sense arribar a la fi. Lo de Julia fon
un simple joc de chiquets, com a una iniciacio, com a un ensaig, algu-
na cosa que yo creïa definitiva i resultà ser el primer escalo pel que havia
que pujar als espais celestials a on triscavem Linda i yo perseguint-nos,
acosant-nos i jugant a conillets a amagar.

El seu cos, ferm i elastic, se tensava com la corda d’un arc, llibe-
rant de sobte tota l’energia acumulada arrastrant-me a una voragine de
sensacions tan intenses que roçava el llimit de lo que la ment humana es
capaç de soportar i quedava rendit i submis a merce dels mandats de la
meua imaginacio que, exacerbada pel desig, pareixia no trobar fi a la
seua febril activitat. El plaer sorgia en els punts mes insospitats dels
nostres cossos i s’expandien en ritmiques ones concentriques per tot el
nostre ser, atenyint cotes d’infinita sublimacio com un unic i persistent
orgasme.
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Linda me manejava com el ginet expert maneja al corser en les
seues ramaleres, dominant-me, frenant-me, encabritant-me i obligant-me
a fer corvetes i caragolejos baix les seues habils mans. Me someti a totes
les seues ordens i la segui en les seues incursions, en tot el cumul d’im-
pressions i sensacions que rebi aquell dia per la quarta dimensio, perque
el meu cos i la meua anima, ho puc assegurar, no estaven en este mon.

Al migdia del sendema, m’abandonà Linda, plena de presses i
corregudes, marmolant entre dents no se quin menester que devia fer
imperativament eixe mateix mati, ans de dinar, quedant yo estés en el llit
revolt, exprimit com una llima, arrugat com una pansa, en el cap buit i
el cos incapaç del menor esforç. Me quedi gitat durant tota la jornada i
nomes m’alci, ya a boqueta nit, per a pegar un mos, ficant-me de nou a
tota pressa en el llit en el que permaneixqui com a un ninot desmayat
fins al trenc d’alba del dia següent.

Per aquells dies acabi la copia i doni la darrera i definitiva capa de
verniç que devia deixar reposar per a que penetrara per tots els poros de
la pintura, a lo manco durant un mes. En este motiu i per a comprovar
dia a dia l’aproximacio paulatina de la copia a l’original a mida que este
verniç anava embevent-se, soliciti de Sir James autorisacio per a que
durant este periodo de secat permaneixqueren els dos quadros junts per
a poder observar cóm anaven desapareixent les mes chicotetes i sobtils
diferencies gracies al benefic efecte del verniç de la meua invencio que
en trenta dies donava al quadro l’aspecte d’haver envellit tres segles i el
deixava en una exacta igualtat de condicions que l’original. Per ad esta
causa, el meu treball en la National Gallery se llimitava a pegar una ulla-
da a la pintura cada dos o tres dies per a vore si hi havia alguna cosa que
corregir lo que me deixava temps lliure, mes que suficient, per a poder
estar en Linda.

Les meues relacions en ella duraren fins que se n’ana al seu païs
en el meu quadro, es dir, poc mes d’un mes, durant el qual, nomes en
els moments en que arribaven ad un climax insoportable d’intens plaer
que esclafia en llums de colors com a un castell de focs artificials, pro-
nuncià algu de nosatres les maraules “te vullc”. Llevat d’estes rares
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excepcions que acabe de mencionar, mai no foren pronunciades estes o
paregudes paraules entre nosatres ni hi hague ninguna manifestacio d’a-
mor. Era un acort tacit que portava implicit el reconeiximent mutu de que
en les nostres relacions no existia compromis de cap classe ni promeses
ni obligacions ni lligadures. Nos desijavem i compliem en les exigencies
de les nostres apetencies a plena i total satisfaccio en la consciencia del
present i sense cap de previsio de futur, vivint cada instant fins a l’inte-
gra saturacio dels sentits.

Fon enormement afortunat al no enamorar-me de Linda puix sent
aço alie a la meua voluntat, volgue el meu desti que mai no arribara a
sentir amor per ella. Esta dona, fermosa, inteligent, d’espirit elegant i cul-
tivat i plena d’ardorosa passio estava destinada a ser l’heroïna perfecta
d’una tragedia en la que l’amor es barrejara en la mort en forma d’asse-
ssinat o suïcidi i yo no me sentia elegit per a ser protagoniste de tals
drames.

Arribà el moment en que el quadro estigue llest per a ser entregat.
La nit anterior, anarem a sopar Linda, Anthony i yo per a despedir-nos i
formalisar el pagament del meu treball, acordant que abans de que la
copia eixira del museu havia de tindre yo en les meues mans el com-
provant de la transferencia al meu conte de la Société Générale de
Banque Suïsse. Tambe creguerem convenient que Anthony no estiguera
present en l’entrega per a no deixar-se vore pel museu.

Linda hauria de preocupar-se de l’embalage i transport del quadro
que, me dia, volia fer-ho sense marc ni molura de cap classe a pesar de
la meua insistencia, per a lo que tindria un furgo preparat, aparcat junt a
l’eixida lateral en Saint Martin’s Lane, per a dur-lo directament als molls
una vegada disponguera de la documentacio que tenía d’expedir
Sir James acreditant la seua condicio de “copia de l’original”, per a
embarcar-lo al sendema rumbo a Nova York en el Queen Elysabeth en el
que navegava tambe la propia Linda.

Eixe dia anava yo nervios i intranquil recorrent a grans trancs els
corredors de la National Gallery i sense saber que mai no tornaria a pas-
sejar per ells. Estigui esperant al fotograf que se demorava inexplicable-
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ment i del qual la presencia era necessaria per a autentificar la copia aca-
bada junt a l’original de Velázquez en un document que posteriorment
certificava el director del museu. Este retrat i el dolor de quixals que m’a-
tacava de nou feren que me sentira excitat i enervat, estat que contribuia
a exacerbar el pensament de que provablement mai no tornaria a vore a
Linda. M’havia promes que se posaria en contacte en Anthony per a tin-
dre noticies meues, advertint-me que fera yo lo mateix i d’esta manera
podriem concertar una cita en un futur en algun lloc a determinar, pero
aço me sonava a musica celestial.

Estigui en el despaig de Lord McPherson qui, sense deixar la seua
eterna pipa, m’abraçà fortament per a desijar-me la millor sort.

—Mai hem tengut aci un copiste tan entregat al seu treball i en tan
increible domini del seu art —digue—. Miquel, saps que contes en el
meu museu i tot el seu personal per a lo que necessites.

Estes amables paraules, dites sense cap de to d’afectacio, m’arri-
baren a emocionar i notava cóm la meua veu tenía un llauger tremolor
quan li respongui agraint-li-les i li manifesti la meua satisfaccio per
totes les facilitats que m’havia donat al permetre’m l’acces, sense cap
de llimitacions, a totes les dependencies del “seu museu” i especial-
ment als archius a on se custodiaven totes les fiches i estudis tecnics
dels quadros.

Arreplegui els certificats i la documentacio pertinent per a l’adua-
na d’eixida i acodi a la sala del Velázquez per a donar-li-la a Linda. El
quadro estava ya embalat en una gabia de fusta confeccionada per ad
este fi i dos corpulents homens vestits en overall blau se disponien a
endur-se’l pels corredors cap a la porta lateral. S’havia esperat a que el
museu estiguera tancat per a realisar este trasllat. En els corredors buits
no s’oien mes que els ecos lluntans dels passos dels guardies del servici
nocturn que començaven a prendre les seues posicions.

Plegui lentament el meu cavallet i comenci a arreplegar els pots
de verniços, les broches, els draps i la cadira plegable. Sabía que Linda
estava darrere de mi observant-me atentament. No m’afanyi gens, anava
fent la maniobra en gests lents i maquinals, intentant guanyar temps.
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Quan alci els ulls, la meua mirada se trobà en la de la chicona i me pare-
gue observar en els seus ulls com unes purnes de triumf.

Quedarem de fit a fit Linda i yo.
—Ha segut maravellos coneixer-te —me digue.
Yo no sabía qué contestar ni qué dir i sols pogui murmurar:
—¡Adeu ...!
El quadro ya se l’havien endut i el raco en el que tants mesos esti-

gui treballant apareixia buit i me paregue observar un llauger somriure
en el rostre de la Venus reflexat en l’espill com si estiguera despedint-se
de l’artiste que havia estat al seu costat tant de temps observant l’harmo-
nia de les llinies del seu cos nacrat.

Alci els meus atifells en l’almagasen del museu i me n’ani al meu
estudi caminant lentament, mirant el cel encara en llum ple de coloms
obscurs que el solcaven infatigables. Trafalgar Square començava a ani-
mar-se en les darreres hores de la vesprada i els peatons, com a rius
humans, desapareixien engolits per les boques del metro. Entri en un bar
i me prengui un te. Quan eixi, començava el crepuscul a encendre les
primeres llums de les faroles i en breus instants, caigue la nit.

Ani passejant, sense presses, en les mans en les bojaques, abatut i
com absent. Presentia, no se per qué, que ara anava a escomençar una
nova etapa en ma vida. Me dolia el pensament d’haver perdut a Linda
Cohen a qui dificilment tornaria a vore, pero mes me dolia haver-me ten-
gut de separar de la Venus del espejo, de la meua, no la de Velázquez,
sino de la que havia fet en les meues mans i en la meua voluntat, de la
que havia estat mirant, observant, estudiant i acariciant mesos i mesos els
menors detalls. Mai sabre a on anira a parar i mes d’una nit enyorare el
perfum de narts de la seua carn i l’aroma del seu ale que durant hores
cregui percebre i se que me perseguirà el recòrt del seu cos que hui s’ha-
via separat definitivament dels meus ulls.

Esta nit, a soles en l’estudi, m’emborrachi com un cossac.
Estigui varis dies dedicat a embalar i empaquetar entroperis i pre-

parar maletes per a anar-me’n, com tenía previst, a Manises per a passar
varis mesos descansant de la meua obsessio del pintor sevilla. La meua
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ment necessitava variar d’activitat i dedicar-se a uns atres menesters.
Enyorava els meus passejos pel meu poble i els crepusculs en els carca-
vons del riu.

Me despedi d’Anthony i acordarem que si tenía necessitat de
prendre contacte en ell, li escriuria al P.O. Box 2316 de Londres i de cap
manera al seu apartament ya que era convenient estar una bona tempo-
rada desconectats i evitar qualsevol rastre que poguera delatar la nostra
conexio.

Una vesprada plujosa i freda del mes d’octubre, preni l’avio en
l’aeroport de Heatrow que me deixà en Manises i, casi al trenc d’alba,
arribi a ma casa carregat de paquets i maletes.

La casota estava gelada i destabacada. Els meus passos sonaven en
mil ecos per les seues enormes estancies buides. A pesar de que
Concheta la mantenía neta i en orde, m’angoixava la sensacio de soletat
que impregnava les seues estancies.

Estigui varis dies tractant de donar a la meua llar una sensacio aco-
llidora sense arribar a atenyer-ho del tot. Els quatre mobles que queda-
ven escampats no conseguien trencar esta impressio i a la fi hagui de
conformar-me en lo que tenía, que era ben poc.

Passava els dies empereat, sense ganes d’alçar-me del llit, agotat
per no se quins sentiments i me trobava embolicat en una sensacio de
desfici, sense aplom i sense trobar-me ni a mi mateix ni la pau que havia
vingut a buscar.

Als pocs dies tingui necessitat d’acodir al dentiste perque el meu
quixal començava a fer-me trastades i tingueren de extraure-lo, colocant-
me un pont movil, esqueletic crec que li diuen, en el que pronte depren-
gui a mastegar de nou. Era una peça molt curiosa, com a una aranya que
s’engarfiava en els quixals dels costats i que, per les nits, tenía la pre-
caucio de llevar-me mes per por a engolir-la que per motius higienics.

Torni a vore de nou a Concheta que s’havia casat i a qui el matri-
moni pareixia sentar-li molt be. Estava bledana i en mes d’una ocasio tin-
gui mals pensaments veent-la netejar els pisos i pujant-se a les cadires
per a ordenar les ultimes lleixes dels rebosts. El moviment que imprimia
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a les seues cuixes i al seu cul quan estava treballant baix la meua lasci-
va mirada, m’excitava i me portava recòrts de les batalles amoroses que
havia sostengut en Linda.

Una vesprada, incapaç de contindre els impulsos de la meua
impacient virilitat i davant del temor de descarregar inoportunament la
meua agressivitat en Concheta, decidi prendre el tren i anar-me’n a
Valencia a desfogar-me en casa de Madame Léontine el negoci de la qual
funcionava mes florent que mai. Aquella experiencia tantes vegades
repetida en els meus temps d’estudiant supongue ara per a mi un fort
revulsiu que no aprofità sino per a fer mes patent encara els recòrts que
en la meua consciencia guardava de Julia i Linda. Comprengui que
Madame Léontine no era el meu cami i que si el meu cos jove tenía les
seues exigencies, no podien aplacar-se en un bordell puix me doni conte
de que ademes d’un cos femeni, necessitava mes que mai, si no amor, al
menys un poc de carinyo i tendrea i aixo mai no ho trobaria, a pesar de
les meues repetides incursions en un intent d’atenyer-ho, en una casa de
putes.

Me dediqui a la ceramica, al modelat, pintura i coccio de les
peces. En la veïna Escola de Ceramica deprengui unes primeres lliçons
d’est art que ya havia practicat anys arrere en algun exit i m’enfrasqui en
esta nova disciplina que trobava apassionant. Passava els dies en el meu
estudi, al fondo del meu chicotet hort, modelant figures femenines, nus
en els que els recòrts del subconscient pareixien fer-me buscar les formes
del cos de Linda i que, en alguns casos i per a la meua satisfaccio, sor-
gien en un sorprenent paregut. Aço m’estimulà i la febra per conseguir
realisar estes chicotetes obres d’art me tingue pres durant una bona tem-
porada en la que el meu fornet moru estava constantment ences.

La temperatura adequada i el temps de coccio foren sempre un
gran misteri per a mi puix a pesar dels consells i lliçons que me donaven
els meus amics ceramistes als que demanava que vingueren quan havia
de coure partides importants, mai no aplegui a comprendre el secret del
per qué en unes ocasions rebentaven les peces o se desfeen per l’exces
del calor i en unes atres quedaven en els colors chorrant i sense fixar i en
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el fanc fragil i trencadiç. En el temps ani depurant la meua tecnica pero
mai no arribi a dominar-la per complet i sempre necessiti el concurs de
persones expertes per a conseguir coccions correctes i satisfactories.

Arribi a un acort en Concheta pel que me preparava tots els dies
el menjar de migdia en el que no faltava casi mai una gran varietat d’a-
rrossos que condimentava en exquisita mestrea. Ella s’encarregava de
comprar els ingredients necessaris i la beguda, vi preferentment i en
algunes ocasions, als meus requeriments, venia a dinar en el seu marit,
un bon chicot per cert que se dedicava a l’agricultura i d’esta manera
trencava la meua monotona soletat en la que estava immers. Per les nits,
m’aveï a menjar nomes pernil, formage, pa i vi puix les meues aptituts
culinaries no han donat mai per a mes i me conformava en fer-me unes
bones tallades i aixina, dret en la cuina, tros de pernil, tros de formage,
mos de pa i glop de vi, anaven transcorrent els meues sopars nocturns.
De nit, ya en el llit, me consumia en la llectura de llibres d’art, historia i
filosofia fins a que en les primeres llums del dia, caïa dormit en un fondo
sopor del que no despertava sino ben entrat el mati.

Per les vesprades, eixia a passejar en el meu bloc d’apunts i reco-
rria els carrers del poble i, si l’orage era bo, m’allargava a caminar pel
camp fent algun chicotet esbos de velles garroferes o retorçudes oliveres.
A la vora del riu m’assentava freqüentment a meditar i no trobava la
meua anima puix me sentia buit, inquiet i sense cap d’objectiu. El correr
de l’aigua en la seua tenue remor me produia una intensa sensacio de
melancolica enyorança de la qual la causa no arribava a comprendre.
Me pareixia que la meua vida estava perduda i com a mutilada, com
atormentada per una tremenda soletat de la que, per una atra part, no
tenía massa interes d’eixir. Ni yo mateix me comprenia, pero si alguna
cosa se’m presentava en tota lucidea era la meua incapacitat per a aten-
yer la felicitat.

Insensiblement havia perdut l’interes per la pintura i el fet de pen-
sar que qualsevol dia tindria de tornar als pinzells i enfrontar-me en un
llenç me produia un desfici dificil d’entendre. M’enfrasqui de nou en la
l l e c t u ra de llibres sobre Velázquez: biografies, estudis psicologics, analisis
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de les seues obres i en general tots els temes que hagueren parlat del pin-
tor i si be en algun moment l’anim pareixia alçar-se i trobar el cami obli-
dat, pronte decaïa i tornava a subgermir-me en una inerta apatia que me
fea perdre l’interes per les coses.

Passaren els mesos i sense donar-me conte s’inicià el nou any que
era el de 1967, quan un mati cridà a ma casa el carter que me portava
un telegrama. Aço me deixà molt sorpres. ¿Qui podia enviar-me’l? L’obrí
impacient. Dia:

Arribare avio Londres vol BEA 191 dijous 11,30 Stop
Me’n torne mateix dia Stop Urgentissim parlar en tu

Anthony

¿Que hauria ocorregut per a que m’enviara este telegrama?
Estavem a dimarts i encara faltaven dos dies per a la seua arribada.
L’imaginacio teixia mil cabales pensant en els motius que l’havien impul-
sat a fer este repenti viage a Manises.

Acodi, com es de supondre, a rebre’l a l’aeroport. El seu rostre
reflexava una profunda preocupacio i a les meues preguntes respongue
que, una vegada en casa i en tranquilitat, m’aclariria el per qué de la
seua visita.

—¿Que ocorre, Tony, ¿estas malalt?
—No, no es aixo. La veritat es que no se per a on començar.
—Està be, tranquilisa’t. Anem a beure un got de vi i despres par-

laras.
—Quan te conte lo que te tinc de contar, seras tu el que te tindras

que tranquilisar —me digue misteriosament.
—Be, puix quan vullgues, ya me diras.
Talli unes borumballes de pernil i servi dos gots de vi. Li n’oferi un

en un somriure i esperi pacientment.
Miquel —me digue en una veu alterada—, has de fugir, has

d’anar-te’n d’aci lo mes pronte possible, sense perdua de temps.
—Pero ¿que dius? ¡Aclarix-te! ¡No me tingues aixina, per favor!
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Estava escomençant a impacientar-me i a posar-me nervios i li pre-
gui una vegada mes que se decidira a traure’m de l’ignorancia i me
diguera sense mes tardança el motiu del seu viage.

—T’ho dire en quatre paraules, si es que ho conseguixc: la Venus
del espejo que penja en la National Gallery no es l’autentica, es la copia
que tu feres —digue atropelladament.

—¿Que me dius? Aixo no es possible, yo mateix viu com s’em-
portaven la meua copia.

—Tu lo que veres —continuà— es cóm s’enduyen l’original.
Mentre tu estaves en el despaig de Sir James, canviaren els quadros de
lloc deixant la copia en el marc que estava penjat i tragueren l’original
degudament embalat com si fora la copia.

Me quedi estupefacte i estomordit. No podia creure lo que oia.
— A ra me done conte. Tens rao. Estigui molt de temps en Lord

McPherson preparant la documentacio i quan torni ya estava el quadro emba-
lat i no se me passà pel cap pegar una darrera ullada al que estava penjat, ade-
mes tot aço succei en el moment en que se fea el canvi de guardians i la vigi-
lancia era molt descuidada. ¡Tingueren de desconectar tambe les alarmes!,
pero per ad esta colla de lladres aixo no sería problema. En estos moments el
Velázquez estara en Norteamerica fora de l’alcanç de l’aduana i de la policia.
¡Com nos l’han jugada i com s’estara rient de mi la molt puta de Linda!

—De moment, aço no es encara oficial —digue—. Els meus infor-
mes provenen d’un dels empleats del museu, bon amic meu que me deu
molts favors qui, com a una cosa anecdotica i sense sospitar en la meua
participacio en est assun, me contà, entre cervesa i cervesa, cóm Sir
James descobri una lluentor sospitosa en un cantonet del llenç, casi per
casualitat i cóm se confirmaren les seues sospites en quant escomençà a
examinar el quadro en mes deteniment. De totes maneres, la copia es tan
perfecta que per a tindre una certea total, se precisa de l’examen radio-
logic i espectografic que no tindra lloc fins al dilluns de la proxima sema-
na ya que el tecnic que maneja estos aparats està de vacacions no se a
on, pero aixina i tot, aixo no sera definitiu, es parla inclus del carbono
qatorze i de l’analisis del contingut de silici dels colors.
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Autorretrat de Velázquez. Data indeterminada. Museu de Sant Pio V. Valencia.
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El bufo El Calabacillas. 106x84. ¿1935? Museu del Prado. Madrit.
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Felip IV. 69x56. 1655-1660. Museu del Prado. Madrit.
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El bufo Don Diego de Acedo, el Primo . 107x82. Museu del Prado. Madrit.
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Autorretrat de Velázquez en Las Meninas. 310x276. 1956.
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La Venus del espejo. Abans de 1648. The National Galler y. Londres.



—¿I com s’ha enterat eix home de tot aço?
— Perque se trobava en la sala en el moment en que passà Sir Ja m e s

en el seu adjudant i, encara que ell estava llunt, no pogue evitar sentir- h o
—contestà A n t h o ny ple d’angoixa—. Cap la possibilitat de que com la
copia es tan bona i pot passar a la vista del public i inclus d’algun entes,
per l’original, Sir James, davant de la ve r g o nya que supon que l’hagen fur-
tat del seu museu davant dels seus nassos, se calle i no diga res i mes si
pensem que el quadro mai va a ser mogut del seu lloc i menys encara ,
venut, pero est home es massa serios, massa integre i no crec que faça aixo
—quedà uns instants cavilant i continuà—: No, no ho fara, estic segur.

—I en quan descobrixquen este enredro —intervingui yo— i se
publique la noticia als quatre vents, l’organisacio dels mafiosos per a la
que treballa Linda podra vendre’l acreditant la seua autenticitat ad algun
millonari maniatic i megaloman que el conservarà per a masturbar-se
intelectualment i en solitari en la seua contemplacio.

M’excitava l’idea del revol que se n’anava a organisar en els
ambients artistics quan se sabera que havien furtat un Velázquez de
122,5 per 177 centimetros davant dels nassos dels vigilants de la
National Gallery i ademes, i aixo es lo que mes m’emocionava, pintat per
mi, per Miquel Sanchis Ferrer, pintor copiste de Manises que anava a fer-
se famos en dos minuts.

—Pero aixo no es tot, Miquel —segui Anthony nerviosament tor-
nant-me a la realitat—. En el museu constes tu com a copiste, en la teua
ficha, la teua fotografia i este domicili a on ara estem, es dir, totes les
teues dades i en quan Scotland Yard se pose en moviment, alertarà a
l’Interpol que te donarà caça en pocs dies i ya saps com les gasta la Seua
Magestat la Reina d’Anglaterra quan algu intenta robar-li qualsevol cosa
i mes si es estranger. Te cauran a lo manco, de vint a vinticinc anys, que
es tant com dir tota la teua vida.

—Pero yo no he furtat res —li contesti menys entusiasmat—, m’he
llimitat a fer una copia.

—Es veritat, pero ¿quines explicacions penses donar? ¿Vas a par-
lar d’una tal Linda Cohen de la qual el seu nom te consta que es fals i
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que no saps ni a on està? ¿Quines proves tens per a justificar estos argu-
ments i defendre’t? —Anthony anava alçant el to de la seua veu per a
donar mes contundencia a les seues preguntes—. De res t’aprofitarà lo
que contes. Tin present que ad ells els consta que tu eres el falsificador,
conscient o inconscient, d’aixo no hi ha el menor dubte, perque es ve-
ritat.

Comenci a comprendre, despres del primer moment de sorpresa,
que Anthony tenía rao i que estava corrent un serios perill, pero no tro-
bava solucio ad este problema.

Anthony, que havia tengut mes temps que yo per a estudiar-ho, me
propongue lo que per ad ell era l’unica eixida raonable ad este conflicte.

—Desapareixer, desapareixer del mapa dels vius. Deixar-ho tot i
fugir. Ho tinc tot planejat des de fa varis dies. En fotografies teues que
tenía per a presentar la teua solicitut al museu t’he procurat un passaport
fals. Tinc amics ¿saps? I se menejar-me en certs ambients. Tambe t’he por-
tat un billet d’avio per a dema per a Barcelona que enllaça en el vol de
Zurich, d’esta forma pots passar a arreplegar els diners que vullgues en
el banc i en la teua nova identitat, iniciar una atra vida fixant la teua resi-
dencia a on cregues mes convenient,

Aço me resultava absurt. ¿Com anava yo a abandonar-ho tot, ma
casa, els meus estudis de Madrit i Londres a on tenía tots els efectes per-
sonals, els meus llibres, els meus pinzells, els meus productes ...?

—No sigues ronyos, Miquel. En Suïssa tens una verdadera fortuna
que te permetra comprar-te lo que vullgues i escomençar de nou a viure,
a treballar i a dedicar-te a lo que mes t’agrade, pero ¡has d’oblidar-te de
Velázquez! ¡Com si mai no haguera existit! Que mai puguen relacionar-
te en ell i oblida la perillosa vanitat de saber que eres una de les perso-
nes en el mon que millor el coneix.

No acabava d’assimilar el fet de que realment era necessari des-
apareixer, pero la perspectiva d’acabar tancat per un monto d’anys en
una de les presons de la Seua Graciosa Magestat, de les quals el rigor i
disciplina eren proverbials, m’obligaren a acceptar, molt a pesar meu,
esta solucio.
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—Si en les distintes etapes de la realisacio de la copia haguera
pogut fer radiografies per a corregir sobre la marcha les possibles defi-
ciencies, ara sería impossible que se percataren de la falsificacio, vullc
dir ... la copia.

—Es veritat, pero —Insistia Anthony— la realitat es una atra i hem
d’actuar d’acort en els fets.

Yo donava per cert que devia seguir els consells del meu amic
i, a pesar de la precipitacio dels acontenyiments, comprengui que
devia tra n q u i l i s a r-me i tractar d’afrontar esta situacio en la major sere-
n i t a t .

—Eixim al jardi i parlarém passejant —digui per tal de calmar-nos.
—Hem de fer creure que has segut assessinat.
—¿Que dius?
—Lo que ous. Si no es aixina, la policia, en este cas l’Interpol, no

pararà de buscar-te per tots els llocs i acabarà trobant-te. Has de morir
—aixo ho dia mirant-me als ulls i yo diria que inclus tenía cara d’assessi.
No pogui evitar un tremolor—. Anem a agafar un gavinet gran de cuina
i uns draps i embrutar-ho tot en la teua propia sanc. Yo torne esta matei-
xa vesprada cap a Londres en l’avio i tu, dema, de bon mati, abans d’ei-
xir el sol, sense que ningu te veja, has de prendre el de Barcelona. Pren
nomes una bossa de viage per a no tindre que facturar cap d’equipage i
posa’t une ulleres de sol i en eixint, deixa la porta entretancada. Ya se
donaran conte de que has desaparegut. Pensaran que has segut assessi-
nat per a robar-te per a lo qual has d’emportar-te tots els diners que tin-
gues i chicotetes coses de valor com ho faria un lladre. Tambe deuras
menejar els mobles i deixar oberts els calaixos per a donar l’impressio de
que han estat escarbant buscant els diners.

Escoltava fascinat les seues explicacions i me pareixia que estava
sentint una novela. ¿Com es possible que aço m’estiguera passant a mi?

—¿I el meu cos? ¿A on estara el meu cos? Perque, naturalment, no
el van a trobar a no ser que tingues prevista una atra cosa.

—Eix es l’unic punt que no tinc clar, pero tindras de correr el risc
de que la policia, perque intervindra la policia, pense que has segut
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seqüestrat despres d’haver-te ferit de mort o s’han endut el cadaver ad
algun lloc desconegut a on l’han soterrat.

Estavem comentant estes coses que no acabava de vore clares
quan la meua mirada se fixà en el chicotet forn moru que permaneixia
encara ences a l’espera d’arribar a la temperatura per a ficar la fornada
que ya tenía preparada.

—Tinc una idea millor.
Pel meu cap havia passat repentinament un pla que perfecciona-

ria el proyecte inicial d’Anthony i aixina li ho digui.
— Farem creure que he segut desquarterat i ficat dins del forn per

a desfer-se del cadave r. El forn funciona casi a mil graus, entre nou-
cents vint i noucents cinquanta per a ser mes exacte. Ad esta tempera-
t u ra no hi ha materia organica que resistixca, fins als materials mes
durs com els ossos desapareixen i casi se volatilisen. Ficare dins del
forn lo que queda del pernil —continui animat per la meua idea— i uns
atres ossos que hi ha per la cuina que Concheta guarda per a fer caldo
i d’esta forma, si analisen les cendres, podran determinar que hi hav i a
residus organics i, ¡atencio!, tambe ficare este quixal postiç que s’aga-
fa fent un pont —en un gest repenti me’l tragui de la boca per a mos-
t ra r-li’l—. La part metalica es una aleacio de crom, vanadi i titani i el
quixal en si, de porcelana, lo que nos garantisa que resistirà la tempe-
ra t u ra del forn. Quan, fent indagacions, apleguen al dentiste del poble
que me confeccionà esta protesis, tindran la certea de que he segut yo
el que ha segut assessinat, desquarterat i incinerat en el forn en un
intent de fer-me desapareixer. ¿Que te pareix? —digui mirant-lo en
expressio de triumfo.

—Magnific. Anem a posar-nos en accio per a preparar l’escena.
—Anthony —l’interrompi—, hi ha un atre greu inconvenient. Van

a sospitar de tu, puix es provable que algu t’haja vist arribar i i estic segur
de que podran seguir el teu rastre.

—No ho crec. Yo tambe he vingut en passaport fals i el meu nom
autentic no figura en la llista de passagers. Ademes, pensant-ho be, es
millor que hagen vist a un estrany, a un desconegut, rondant i preguntant
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per tu i entrant en ta casa com ho he fet yo. Eix es l’assessi a qui busca-
ran i es molt dificil que me relacionen en el vol de Londres.

—Tens rao, pero has de reconeixer que estas corrent un gran risc
per ajudar-me.

No estava aveat ad estes demostracions de sincera amistat i el fet
de que se posara en perill per ajudar-me m’emocionà fins al punt de que
els meus ulls se tornaren lluents.

—En una certa manera, soc culpable de la teua situacio.
—¡Gracies! —atenyi a balbucejar.
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V I I

rribats ad este punt, he cregut convenient interrompre momenta-
neament la transcripcio de les memories de Miquel Sanchis Ferrer,

pintor copiste de Manises, puix considere necessari fer algunes preci-
sions puntuals.

Quan finalisi la llectura del manuscrit que tingui la sort de trobar
en Londres, en el mercat de Portobello, doni per certs els fets que en ell
se narraven i mai se m’ocorregue la possibilitat de que estos acontenyi-
ments foren un relat imaginari o novelat per la fantasia d’algun anonim
escritor. Quan m’assaltà este dubte, me paregue que en esta narracio
havien molts falls i llacunes i sorgi la necessitat de fer algunes compro-
vacions i compulsar en el major mirament fets i documents per a atenyer
l’absoluta certea de lo que estava transcrivint s’ajustava a la realitat. No
podia correr el risc de propagar la remor de que existien circulant pels
intrincats mercats de l’art falsificacions de Velázquez realisades per un
pintor de Manises.

Decidit a eixir de dubtes, me desplaci a Valencia i en l’Institut
Lluïs Vives comprovi cóm efectivament un tal Miquel Sanchis Ferrer
havia cursat estudis de Bachiller obtenint unes notes que se podrien con-
siderar com atipiques ya que alcançà les calificacions mes brillants en
aquelles disciplines en les que la majoria de l’alumnat solia fracassar,
sent, pel contrari, mes pronte mediocres en les restants. En l’Escola de
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Belles Arts del Convent del Carme tambe figurava el dit estudiant qui
acabà la carrera en notable exit i varies mencions honorifiques en l’es-
pecialitat de Restauracio i Materies i Procediments.

En estes dates en la ma i en una gran sensacio de tranquilitat al
comprovar que, a lo manco, la dita persona havia existit, me n’ani a la
propenca poblacio de Manises a on els passos que doni tingueren molt
d’investigacio policiaca. Prop de l’estacio del ferrocarril i junt a l’Escola
de Ceramica, existix una casota que hui es propietat de l’Ajuntament.

Parli en molts veïns i especialment en els comerços propencs a la
dita casota a on suponia que el meu pintor faria les compres. Tambe
pogui localisar, despres d’improves averiguacions, a Concheta qui s’ha-
via transformat en una dona grossa i grunyidora, carregada de fills.

La tragedia que un dia s’escampà per la poblacio i les estranyes
circumstancies de la mort de Miquel originaren tota classe de comenta-
ris. Intenti parlar en la Guardia Civil, pero la Comandancia de Manises
havia segut desmantellada i la jurisdiccio havia passat a la Comissaria de
Policia de Quart de Poblet, poblacio distant un parell de quilometros. El
senyor comissari me rebe amablement i als meus requeriments d’infor-
macio en l’excusa de que yo era escritor i estava fent una biografia de
varis pintors valencians, entre ells el de Manises, qui, per si no ho sabien,
era una gloria dins dels circuls artistics, me posà al corrent, despres de
consultar un gros expedient format per un lligam de documents nugat en
vetes roges, de totes les circumstancies de la tragedia que en el seu dia
commogue al poble.

Miquel havia segut assessinat i, en un intent de fer desapareixer el
seu cadaver, desquarterat i cremat en el forn moru per a ceramica que
tenía en el jardi de sa casa. Per l’analisis de les cendres se comprovà la
presencia de materia organica, pero la prova mes evident fon la troballa
d’una protesis dental identificada sense el menor dubte per l’odontolec
de Manises que l’havia feta i que degut als resistents materials que la for-
maven havia soportat les altes temperatures del forn. El motiu del crim no
pogue ser determinat en exactitut ya que encara que aparentment era el
robo, no se descartava la possibilitat d’una venjança d’algun enemic de
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quan Miquel estigue treballant en Madrit o en Londres. El mateix dia del
crim se detectà la presencia d’un foraster rondant per la seua casa que
feu preguntes als veïns en un fort accent estranger i pocs dies despres se
tingue coneiximent del robo i falsificacio del quadro la Venus del espejo
de Velázquez de la National Gallery de Londres, atribuint-se este fet al
mort, lo que venía a complicar encara mes les coses i no se descartava
la possibilitat d’un ajust de contes entre bandes internacionals de trafic i
falsificacio d’obres d’art. El cas estava archivat, pero no tancat perque
existia l’evidencia d’un sospitos que no havia segut mai localisat. A les
meues preguntes del significat de “archivat, pero no tancat”, me contes-
tà el comissari que aixo equivalia a dir que s’havia pospost tota accio
encaminada a continuar les indagacions i que “si el criminal no venía a
entregar-se voluntariament, mai seria detengut”.

Les opinions que de Miquel tenien els seus veïns i coneguts eren
de lo mes variades. Dien uns que era un tipo rar, un malfaener que se
passava els dies prenint el sol en la terraça de sa casa o passejant pel riu
sense fer res de profit. Uns atres dien que era un magnific estudiant,
serios i treballador que dedicava tots els seus esforços als seus estudis i
que mai fon conegut com a correlestotes o escarotador, pero en lo que
tots coincidien era en que era una persona introvertida, de caràcter fosc
i reservat i inclus, un poc llunatic. Aspre i poc comunicatiu, passava junt
a les persones tractant d’eludir la salutacio. Passava dies i semanes san-
ceres sense eixir de casa i, sense ser ceramiste, el seu chicotet forn moru
no parava de llançar fum en gran disgust de les veïnes que veïen cóm
s’ennegria la seua roba en els estenedors de les seues terraces. De sobte,
desapareixia i passava mesos sense donar senyals de vida fins que el tor-
naven a vore qualsevol mati eixir de casa com si mai haguera estat
absent.

Pero el que mes informacio me donà fon el propietari d’un bar al
que acodien els estudiants de l’Escola de Ceramica.

“Miquel era un tipo magnific. Un poc raret, pero entenga’m voste,
no vullc dir que fora un marieta, es que tenía unes eixides inesperades,
genials. Ningu sabía mai ni lo que pensava ni lo que el movia a viure,
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potser fora la pintura. Mai se ficava en ningu ni era amic de discussions
o baralles, pero quan donava gust sentir-lo parlar era quan tenía en el cos
alguna copa de mes. Llavors començava a parlar a soles, com a una aixe-
ta oberta que no para de chorrar i llançava sobre tots nosatres les seues
estranyes teories sobre l’art i no se quines coses mes. Tenía la mania de
ser el numero u i alçava el dit per a afirmar-ho com fea aquell torero...
¿Dominguin, no? Ell era el millor del mon i podia fer els millors quadros.
Quan agafava la correntela sobre Velázquez havia que deixar-lo parlar
fins a que nos cansavem o se cansava ell, agotat per tanta charrera. Pero
en el fondo era un bon chicot, trist i solitari. A mi me donava pena”.

Pogui constatar que totes les persones que el conegueren en
Manises tenien d’ell l’idea de ser persona taciturna i melancolica, un poc
misantrop i com si no haguera trobat el seu lloc en la societat a la que
pertanyia. Pero en cap de moment manifestava la seua rebelia ni protes-
tava en actituts o fets desafiants. Se llimitava a seguir el seu cami sense
fixar-se en els demes, com si no existiren, sense mostrar el menor interes
pels conflictes o problemes dels que el rodejaven. Ell se considerava a si
mateix com a naixcut per a alts designis artistics i si no haguera segut per
la conviccio i força que donava a les seues paraules, les seues manifes-
tacions hagueren paregut ridicules.

Concheta, en la que mantingui llargues conversacions, li tenía
molt d’apreci. “Arribi a voler-lo molt, era com un chiquet malcriat” Era
voluble fins a la crispacio i els seus constants canvis de caracter el feen
ser tendre i carinyos en algunes ocasions i aspre i insultant en unes atres.
“Yo li tenía un poquet de por”, me dia Concheta, i esta era provocada per
l’inquietut de no coneixer la seua proxima reaccio, moltes vegades feri-
dora i colerica o pel seu hermetic mutisme que li durava semanes san-
ceres i permaneixia tancat en la seua habitacio llegint com un foll o dedi-
cat a estranyes activitats en el seu estudi. Quan pujava a la terraça era
capaç de passar les hores contemplant el païsage immovil com una esta-
tua i Concheta no podia endevinar lo que passava pel seu cap puix no hi
havia res en el seu rostre o en la seua actitut que delatara o fera prevore
el seu proxim moviment.
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Si Miquel haguera vixcut, un atre sería el concepte que d’ell se tin-
guera. Hagueren dit que era un personage estrafalari i desarraïlat, poc
sociable i antipatic, pero les tragiques circumstancies de la seua mort
havien magnificat el seu recòrt fent d’ell un home de traços singulars al
que les seues injustificades absencies embolicaven en un sobtil vel de
misteri.

El coneiximent del seu exit com a copiste que ell intentà mantin-
dre ocult per damunt de tot i que degut a remors i filtracions no pogue
evitar, contribuia a consolidar l’image d’home del poble que ha conse-
guit triumfar en l’estranger en gran orgull per als seus habitants, image
que, si no haguera segut pel seu dramatic assessinat, s’haguera convertit
en la d’un personage anodi, fracassat i de caracter aspre i insoportable.

Les meues indagacions serviren per a constatar l’existencia real de
Miquel com a pintor i per a comprovar que l’opinio que d’ell tenien els
seus veïns i coneguts coinciden en la personalitat que se despren de les
seues memories en les que s’endevina un fort sentiment de soletat i tris-
tea i un fatalisme ple de desesperança i frustracio.

Una vegada fetes estes puntualisacions, tanquem este breu paren-
tesis i continuem transcrivint la narracio del seu propi autor.
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V I I I

Paris, 15 de juny de 1967.

l sendema, despres de canviar d’avio en Barcelona, arribi a Zurich
en una bossa de viage en la que havia ficat precipitadament lo

indispensable, deixant arrere totes les meues pertinences i una infinitat
d’experiences i recòrts. Portava en les meues bojaques uns quans milers
de pessetes, en la gobanella, el meu rellonge de polsera i en un dit, un
anell d’or que me regalà Julia.

Me n’ani a l’Hôtel du Commerce, prop de l’estacio en el que passi
la nit regirant-me en el llit sense poder atenyer la son i ple de nostalgia
per tot lo que havia abandonat. Me trobava desprotegit i com a desarmat,
en tota una vida per davant que no sabía cóm mamprendre-la. El cami
que se m’obria als ulls acabava en un horiso fosc i tancat en el que l’in-
certidumbre i la desesperança eren les notes dominants.

En quan calculi que havien obert els bancs, me dirigi a la Société
Générale de Banque Suïsse i soliciti ser ates per un apoderat. Volia com-
provar l’estat del meu conte numerat i demanar consell per a la millor
inversio dels meus fondos. Me passaren ad un elegant despaig privat en
moquetes de llana, sillons de cuiro i parets revestides de fustes nobles en
les que penjaven dos quadros autentics de Paul Klee i Kandinsky. Mentres
esperava i repassava les paraules que devia dirigir a la persona que devia
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atendre’m, m’assaltà un pensament que m’ompli de desfici. No tenía
ningun amic en el mon, ninguna persona a la que entregar la meua amis-
tat i nomes Anthony Burlington m’havia demostrat que era persona en la
que podia depositar tota la meua confiança fins al punt de que, donada
la meua escassa habilitat i disposicio per als temes financers dels quals
els complicats entrevills me resultaven incomprensibles, s’havia conver-
tit en l’administrador dels meus diners, encarregant-se de donar-me tot lo
que li demanava a conte de les meues pintures. Quan m’entregava els
comprovants de les operacions que li remetia el banc, me llimitava a
ficar-me’ls en la bojaca i d’esta solien anar a parar a qualsevol calaix a
on en freqüencia s’extraviaven perduts entre uns atres papers. Pero ...
¿era Anthony en veritat persona en la que se podia confiar el maneig
absolut de la meua chicoteta fortuna? De les ensenyances de mon tio
Gregori se desprenia que els diners eren lo mes sagrat en este mon i no
havia que fiar-se de ningu. ¿No hauria yo pecat de poc caut, d’exces de
confiança?

Comenci a remenejar-me desficios en el meu assent sentint un pes
aterrador en l’estomec davant del pensament de que me digueren que el
meu conte estava sense fondos, quan entrà somrient l’apoderat en una
carpeta verda i varis papers en la ma.

—Monsieur Sanchis —me digue, afortunadament en frances i no
en alema—, aci te voste el saldo del seu conte en tots els moviments des
de que fon obert, les compres i vendes d’accions i els seus rendiments
aixina com els interessos devengats.

Els banquers suïssos solen tractar en la mateixa exquisita cortesia
i deferencia a tot depositant que travesse les portes de les seues oficines,
siga un chicotet jubilat o un emir arap i mai no se permeten el menor
comentari sobre l’importancia del montant dels seus saldos ya que qual-
sevol quantitat, per chicoteta que siga, mereix les seues millors aten-
cions. M’abalanci sense poder contindre la meua impaciencia per a
comprovar la sifra que apareixia al final d’una enorme columna de
numeros. No pogui contindre la meua decepcio:

—¿Tan poques pessetes me queden?
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—Esta sifra no son pessetes, monsieur Sanchis, son francs suïssos
que al canvi de hui son —trague la seua maquina de calcular per a
donar-me la sifra definitiva, pero interrompi bruscament les seues opera-
cions:

—No fa falta, ya està be.
¡Se podia confiar en Anthony i era efectivament un bon amic!
—Necessite que me done en francs suïssos l’equivalent a doscen-

tes mil pessetes en efectiu i ademes, vullc que m’expliquen quin sistema
tinc d’utilisar per a ordenar transferencies per telefon. Estic de viage turis-
tic per Europa i no se a on vaig a trobar-me cada dia.

El sistema era facil quan el comprengui, que no fon sino despres
de llarcs moments, pero al principi me paregue complicadissim i com de
pelicula d’espies. Devia telefonejar i solicitar a un dels apoderats de con-
tes numerats, quan el tenía a l’aparat li donava el meu numero especial
de deu sifres. Me contestava en un atre numero que yo devia multiplicar
mentalment per tres, els mesos impars i per cinc, els pars, i comunicar-
li’l despres de feta l’operacio seguit d’un atre numero que en esta cas era
el del meu conte numerat, este tambe de deu sifres. Este multiplicador,
tres o cinc, el canviaven en una certa freqüencia, pero tambe hi havia
una clau de numeros per a accedir ad ell. D’este modo s’impedia l’acces
al conte, pero, segons m’aconsellaren, devia memorisar tots els numeros,
inclos el multiplicador corresponent i no escriure’l en ningun lloc per a
lo que me facilitaren unes senzilles regles mnemotecniques que posi en
practica d’immediat en sorprenents resultats. En este sistema del multi-
plicador residia l’eficiacia del codic secret ya que encara que algu
haguera conseguit els numeros secrets per haver-los apuntat en qualse-
vol part, s’haguera estrelat al no saber continuar en esta conversacio alu-
cinant d’intercanvi de sifres propia de marcians.

A la meua ment acodi en un moment l’idea de que si yo moria,
tots estos diners passarien a les arques de l’estat suïs una vegada passat
el temps reglamentari al no haver ningu que els reclamara, per lo que
decidi que, si este cas se donara, fora el meu amic qui heretara la meua
fortuna.
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—Tambe desige firmar els documents necessaris per a autorisar a
una atra persona per a que puga dispondre dels fondos com yo mateix
en el cas de que yo morira. Ya li telefonejare per a donar-li tots els detalls.

S’alçà, sempre somrient, i me digue:
—Vaig a preparar-li eixe apoderament a favor d’eixa persona i

mentrestant, te voste oportunitat de reconsiderar-ho per darrera vegada.
No sap voste, monsieur Sanchis, la de coses que veém aci.

Agrai aquella sabia advertencia de l’eficient empleat i aixina li ho
fiu saber.

Ya en diners contants i sonants en la meua bojaca, me dediqui a
comprar-me roba, maletes, articuls per a la curiositat personal i un bon
monto de llibres d’art, historia i filosofia que eren els meus temes prefe-
rits. Ordeni que totes les compres me foren enviades a l’hotel a on me
n’ani despres d’un llauger dinar. Me giti en el llit en l’intencio de llegir
unes hores, pero la meua atencio s’escampava i no podia concentrar-me
en la llectura.

Ahir de mati encara estava yo en la meua casota de Manises llui-
tant en la llenya del forn de ceramica i hui me trobava en Zurich espe-
rant que me perseguira la justicia, en tot el meu passat borrat d’un colp
i en un passaport fals a nom de Vincent Laffite, naixcut en Perpinya i fill
de Vincent i Monique, nom que me repetia constantment per a avear-me
ad ell i que, de no ocorrer alguna cosa extraordinaria, duria fins a la
meua mort.

Abandoni l’impossible llectura i tracti de pensar en el meu futur
mes immediat, deixant per a mes avant, com es la meua costum, que els
acontenyiments anaren succeint-se al seu aire i determinaren quina sería
la meua vida en els anys venidors. Despres de moltes consideracions,
decidi que lo mes sensat i per a serenar el meu espirit, sería dedicar-me
a coneixer este païs i a visitar els seus museus per a vore lo que en ells
se guardava.

Aixina ho fiu i me cansi de recorrer en els magnifics trens suïssos
tots els diferents païsages que van des de Genebra fins a la part mes
oriental de Saint-Gallen. Visiti Berna, Basilea i Lausana i me pergui entre
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les paradisiaques valls plenes de minusculs llacs, vorejats d’alts cims
coberts de neu a pesar d’estar en primavera. El païsage era impecable,
impolut, perfecte. Massa perfecte per al meu gust. Als tres mesos de
caminar d’un costat a l’atre com un gos solitari i vagabunt, me pareixia
este païs com una tortada massa embafosa. El ser huma es aixo: huma, i
com a tal, ple de defectes i esta condicio es part indisoluble de la seua
personalitat. ¡A la merda Jean Jacques Rousseau i el seu “home natural”!
Els suïssos son eficaços i laboriosos i ho fan tot en precisio cronometrica
i mai millor dit puix son casi els inventors del rellonge, pero esta perfec-
cio arriba a ser casi sempre agobiant i fatigosa.

Als pocs dies d’arribar a Zurich, m’enteri pels periodics —compri
tos els que se publicaren eixe dia— de la noticia del descobriment de
que el quadro de Velázquez la Venus del espejo que se trobava en la
National Gallery de Londres era una falsificacio. El quadro original se
l’havien endut i havia segut substituit per una copia casi perfecta en el
moment en que se tancava el museu i tenía lloc el canvi de guardia dels
vigilants. El descobriment del robo havia segut possible gracies als exa-
mens realisats en els raigs X en els que s’havien detectat diferencies casi
imperceptibles entre la falsificacio i l’original. Com a autor del delit se
perseguia al pintor que feu la copia que estigue treballant en ella fins al
mateix dia en que se feu la substitucio. Se tractava de Miquel Sanchis
Ferrer, de nacionalitat espanyola. Scotland Yard ya havia donat orde de
“busca i captura” i notificat a l’Interpol la seua desaparicio. Seguint el
rastre, arribaren a la ciutat de Manises, una chicoteta localitat industrial
propenca de la ciutat de Valencia, a on se trobaren en la sorpresa de que
el lladre-falsificador havia segut assessinat recentment. Se tenía coneixi-
ment d’un sospitos de l’assessinat que pel seu accent no pareixia d’orige
espanyol.

La noticia venia acompanyada en alguns diaris de detalls del qua-
dro, les circumstancies en que fon pintat i dates biografiques de
Velázquez i en uns atres se parlava dels numerosos robos que venien
produint-se darrerament atribuits en la seua gran majoria a bandes orga-
nisades entre les que no se descartaven conexions en la mafia siciliana.
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Com pogui comprova r, tot s’havia desenrollat com havia dit A n t h o ny
i fon gracies a la seua previsio i rapidea de reaccio que no me trobara en
preso en la tenebrosa perspectiva d’una molt llarga temporada entre reixes.

Li havia escrit a l’apartat de correus i rebi noticies seues, dirigides
naturalment al meu nom de Vincent Laffite, en les que me donava conte
de gran numero de banalitats i, com de passada, me dia que la policia
l’havia interrogat en varies ocasions i durant llargues hores sobre la seua
amistat en un cert copiste espanyol que estava involucrat, al pareixer, en
el robo i falsificacio d’un important quadro, pero sent com era inocent,
de res se li pogue acusar en relacio ad este assunt i hagueren de deixar-
lo en pau.

¡I yo havia arribat a desconfiar de l’honestitat del meu amic quan
s’estava jugant la seua permanencia en preso per culpa meua!

Coprengui per la forma en que estava redactada la carta que, en
previsio de que el seu correu estiguera intervengut, no devia mencionar
res d’este tema, per lo que en les cartes que li ani enviant a intervals de
tres o quatre semanes, mai fiu alusio ad este assunt.

Fart i fatigat de Suïssa i dels seus habitants dels quals el seu espi-
rit mai no atenyi a comprendre i entre els que, a pesar dels meus sincers
esforços, no pogui arribar a sentir-me integrat, prengui la decisio de fixar
la meua residencia en França, determinacio que fon resolta en un instant
d’avorriment i que me dugue a prendre el tren de Paris al sendema.

Arribat a la Gare de Lyon, prengui un taxi que me portà a una pen-
sio d’estudiants que me recomanà el taxiste, en el mateix cor del
Quartier Latin.

Com no m’agradava la vida gregaria de les pensions, dediqui els
següents dies a buscar un estudi per lo que estigui ocupat pel barri de
Montmartre, atret per l’ambient que en ell se dia que se respirava de vella
tradicio bohemia, pero trobi que aço era nomes una ficcio lliteraria i al
final me decidi pel Barri Lati a on residia i en el que començava a sentir-
me a gust. El trobi en la rue Bonaparte, entre Saint Miquelin-des-Près i la
Place Saint Sulpice, no llunt dels jardins de Luxemburc. Estava en un edi-
fici de quatre plantes a on havia que pujar per una estreta escala a la
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terraça superior en la que s’encontraven, a modo de quartos trasters, tres
estudis, dos dels quals estaven ya ocupats per pintors, segons m’adverti
la casera, sent el tercer el que prengui yo en arrendament. Consistia este,
com es habitual, en una ampla cambra en la seua estufa de llenya al cen-
tre i una chicoteta cuina a la vista. Els lavabos i excusats donaven servi-
ci als tres estudis i consistien en una caseta a la que s’accedia per la terra-
ça eixint a l’exterior. Com estavem en plena primavera d’estiu no me
paregue aço un greu impediment, pero quan arribà l’hivern, me doni
conte dels inconvenients que suponia tindre de posar-me l’anorak i la
tovalleta cada vegada que tenía desijos de pixar, fet que, donat el per-
fecte funcionament dels meus renyons, era mes freqüent de lo habitual,
pero estos esculls eren facilment subsanats per la fascinacio de residir en
la capital cultural del mon.

M’arregli i amobli en el decor necessari per a convertir aquell
tuguri en una vivenda mijanament confortable. Me provei de cavallets,
paletes, pinzells i colors i en general de tot lo que me fera falta per a
poder dedicar-me a la pintura. Totes estes activitats elevaren el meu
anim, que falta me fea i me pareixia que escomenci a prendre una atra
vegada un cert gust per la vida.

Comuniqui a Anthony la meua nova direccio de la rue Bonaparte
i me llanci al carrer a prendre coneiximent de Paris que en la meua breu
visita anterior de fea quatre anys no tingui ocasio de coneixer, llevat dels
principals museus. Recorregui la majoria dels seus carrers a peu i en
autobus i torni a vore els museus ya coneguts, especialment el del Louvre
en el que estudii des dels primitius fins a la pintura del passat segle.
Conegui bars, cafeteries, cafens i cafetins de tota indole i condicio i res-
taurants d’alta cuina i uns atres que no mereixien figurar en la guia
Michelin. M’aficioni a la cuina francesa i hague una temporada que no
sabía menjar mes que escargots bourgogne i grenouilles à la provençale
i beure Beaujolais, eixi vi jove de sabor vellutat que no era molt mes
millor que el del Villar, al costat de Lliria.

Als pocs mesos ya me trobava com en la meua propia casa. El con-
t rast en la recent abandonada Suïssa era tan evident que tornava a respira r
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de nou com quan estava en la meua terra. La gent gesticulava, ch i l l ava i
s ’ e s p e n t ava per a entrar en el metro. Molts carrers estaven plens de papers
i puntes de cigarrets, els autobusos arribaven sempre tart i abarrotats. En
fi, una ve r d a d e ra delicia. En Suïssa la netea es asepsia, les persones des-
humanisades i la puntualitat, inaguantable. Aci la brutea es porqueria,
com deu de ser, sense dissimul ni mixtificacio, la gent, cordial i alegre,
sense distincio de raça o creencia i la puntualitat, com en Espanya, inexis-
tent. Per tot aixo, no me trobava estra ny ya que no res podia enyo rar de la
meua terra .

M’impressionà fortament la vitalitat d’esta ciutat, l’energic glatit
del seu cor i el bullici de la multitut. En Paris tot es possible, tots poden
desfogar-se en les seues aficions per estranyes que siguen en la seguritat
de que mai seran criticats ni a ningu cridarà l’atencio. Es el centre de
pelegrinage de filosofs, artistes i lliterats i tambe de tots els estudiosos de
casi totes les ciencies per lo que te ben guanyada la fama de ser el cen-
tre cultural del mon occidental.

Alguns matins, comenci a agafar el cavallet per acostar-me al veï
jardi del Luxemburc i pintar algun païsage, disciplina que havia practicat
en molt poques ocasions. Els resultats no eren lo desijables que yo
haguera volgut, pero en el pas del temps i en el meu domini del color i
del dibuix, ani conseguint millorar la meua tecnica fins a aplegar a
obtindre quadros prou acceptables.

Recorde que en una certa ocasio se detingue darrere de mi un
home que resultà ser angles qui observava atentament el meu treball i
que quan estigue finalisat me preguntà quan volia del païsage. Es tracta-
va evidentment d’un turiste que volia emportar-se algun recòrt i ¿que
millor que un quadro que ell mateix havia vist pintar? Li demani cinc-
cents francs, “sense possibilitat de regateig”, afegi en el meu millor
angles. Sense mes paraules, trague els diners, me pagà, prengue el llenç
i s’alluntà rapidament com si tinguera por de que me tornara arrere.

Aço se repeti en una atra ocasio, tambe en el Luxemburg, en una
a t ra persona a la que abans de donar-li el preu intenti fer-la parlar per a
sondejar els seus coneiximents artistics. Era un verdader entés i quan
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mes el fea profundisar en la conversacio, mes me demostrava el seu
domini d’este tema. Aço me feu pensar si lo que yo fea tenía algun
merit, cosa que ni se m’havia passat pel cap puix yo no mes pintava que
per a passar el temps i distraure’m. Li sugeri que anarem a un b i s t r o t
propenc a prendre unes cerveses, discutir el preu del quadro i, si ve n í a
a conte, parlar un poc de pintura. Entre glop i glop de cervesa m’ani
e n t e rant de que se tra c t ava de monsieur Lacourbière, critic d’art i una
personalitat entre els circuls artistics de Lyon i que se trobava en Pa r i s
per a donar una serie de conferencies sobre l’impressionisme en
l’Académie des Beaux A r t s .

Conforme transcorria la nostra conversacio m’ani percatant de que
era un home certament cult i si be les seues idees me paregueren erro-
nees en alguns aspectes, de conviccions honestes i sinceres.

—¿Quina opinio li mereix la meua pintura?
—Molt bona —me respongue—, pero per a donar-li a voste un

pareixer mes complet, tindria de vore uns atres treballs.
Als pocs minuts nos trobavem en el meu estudi a on monsieur

Lacourbière passà una bona hora contemplant els meus llenços penjats i
per terra, recolçats en les parets. Despres d’un minucios examen, se me
quedà mirant i me digue en fermea:

—¡Assente’s voste!
Aixina ho fiu i me paregue observar en la seua actitut un acusat

nerviosisme que m’impulsà a posar-me a la defensiva esperant algun atac
inesperat.

—Els seus treballs no me pareixen bons, son senzillament genials.
Glatix en ells un vigor i una energia fora de lo corrent. Hi ha en ells un
estil personalissim, en evocacions de Cézanne, de Van Gogh, de Matisse,
de Munch i no obstant, no se pareixen a ningu d’ells. La seua pintura es
magnifica. Diga’m, jove ¿a on ha depres a pintar?

Estava confus i sorpres. No esperava ni molt menys, un juï tan elo-
gios. Anava a contestar a la seua pregunta, pero per la meua ment passà
com a un rellamp la meua condicio de fugitiu de la justicia anglesa i
hagui de contemporisar:
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—Per aci i per alla, per academies particulars i practicant molt. No
tinc titul academic de ninguna classe. Soc practicament autodidacte,
pero tota la vida m’ha interessat la pintura i porte anys estudiant-la en
museus i en els llibres.

—Puix has tret un bon profit dels teus estudis. Sorgixen pocs pin-
tors en les condicions que tu tens. ¿Has fet alguna exposicio?

—No, mai. Tinc unes rendes que hereti de mos pares i pinte per
entretindre’m i alguna vegada venc algun quadro.

—Si vols, puc presentar-te en una exposicio important. Se tracta
del Salo de la Primavera que se celebra dins de pocs dies en Lyon.
Deuries enviar-me ad esta direccio—tragué una tarjeta de la bojaca — a
lo manco cinc quadros tal com estan, ya m’encarregare yo d’emmarcar-
los. Has d’enviar-me tambe una breu resenya de les teues dates perso-
nals, estudis etc..

Immediatament i sense esperar la meua resposta, se posà a selec-
cionar els cinc llenços que al seu juï considerava de millor qualitat.
Quan els hague apartats, se despedi de mi en brusquetat i sense donar-
me temps a reaccionar, me digue:

—Estic en l’Hôtel Ambassadeur, aci en Paris i en Lyon, en la direc-
cio de la tarjeta. Si tens algun dubte, crida’m o escriu-me. ¡Ah!
L’exposicio es el vint de maig. Espere vore’t per eixos dies en la sala.
Adeu, vaig en el temps just.

Se n’ana mirant nerviosament el rellonge, deixant-me en la boca
oberta i sense donar-me temps a contestar-li. Me doni conte de que
h avia començat a tutejar-me i de que havia adoptat cap a mi una acti-
tut com de mecenes protector i que ni tan sols s’havia molestat en
d e m a n a r-me la meua opinio sobre el meu desig d’acodir a l’exposicio,
donant per segur que me moria de ganes de que el public ve ra els meus
q u a d r o s .

El seu dictamen sobre els meus treballs m’havia deixat sorpres
puix mai sospiti que els meus llenços tingueren tant de merit com me
digue i menys que estigueren influits per l’escola neoimpressionista o per
un expressioniste de la talla de Munch. Si be yo coneixia molt be ad estos
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autors, i ¿qui no?, en els meus estudis academics mai no me dediqui a
estudiar-los en profunditat com fiu, per eixemple, en Velázquez, qui era,
per una atra part, l’antitesis de lo que ara estava pintant.

Els atres dos estudis de la terraça de l’edifici de la rue Bonaparte
e s t aven ocupats per un holandes o alema, de monyo roig i carácter des-
abrit, absolut desconeixedor de l’idioma frances, que al principi no se
d i g n ava saludar-me ni tan sols mira r-me i que despres, en el pas del
temps, me dirigia un grunyit quan m’encontrava en ell i del qual el seu
significat mai arribi a entendre. No comprengui si era la seua manera
de desijar-me un bon dia o d’env i a r-me a fer punyetes. L’atre ocupant
e ra una chicona jove, ni grossa ni prima, ni bonica ni lleja, pero tenía
uns expressius ulls de mirada dolça, un etern somriure franc i obert i
uns magnifics cabells negres que li arribaven fins als muscles. El fet de
que l’escala que conduia al terrat fora molt estreta i de que entropeça-
rem continuament quan nos creuavem per ella carregats en llenços i
c avallets i que les portes dels nostres estudis estigueren enfrontades, fea
de tot punt impossible que no arribarem a coneixer-nos, llevat, clar
està, del tararot esquiu de pel de safanoria. Li dien Suzette, Suzette
Colbert i procedia d’Estra s b u rc, en la frontera d’Alemania d’a on hav i a
vingut a Paris per a fer els estudis superior d’Art. Era, puix, una estu-
diant que ya fea algunes cosetes pintant i que havia pres l’estil que
diuen n a ï f, eixa manera de pintar infantil, negacio de la pintura, que
adopten els que no tenen els menors coneiximents de perspectiva o de
les proporcions i en la que se refugien tots aquells en els que les seues
carencies no els permeten fer una atra cosa. Mai no m’he explicat l’e-
xit del pioner d’esta manera de pintar, Henry Rousseau, al qui dien
l’Aduaner per la seua professio, ya que la pintura per ad ell era un sim-
ple passatemps i que crec es degut a una excelent campanya de pro-
mocio ben orquestada per estos francesos, ch ovinistes a on els hi haja,
per a portar a la seua patria l’orige d’este estil en el que, baix la capa
de pretesa espontaneïtat i ingenuïtat, s’amaga una absoluta falta de pre-
p a racio i de contengut.
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Coincidi en Suzette alguns dies a l’hora de dinar en un bistrot de
la rue de Mézières a on el propietari, un home gros, de grans mostachos
i sempre en manegues de camisa fora estiu o hivern, nos servia una mag-
nifica cassoulette preparada per la seua muller que aguaitava periodica-
ment el cap des de la cuina per a vore la marcha del negoci. Este local
estava freqüentat per clients habituals, casi tots coneguts entre si que
charraven animadament al calor dels seus gots de vi de Burdeus o de
Borgonya i de l’estupent menjar de la patrona.

Iniciarem una certa amistat i a poc a poc, en dies successius,
m’ana contant la seua vida que era prou breu i anodina. Yo m’inventi
—estava deprenint a mentir— una historia d’orfanitat i llarga permanen-
cia durant la meua infantea en Espanya per a justificar el meu accent
estranger i mes avant, les nostres conversacions foren derivant a les nos-
tres espectatives de futur, ple d’esperances el seu i no tant el meu.

Volia Suzette ser pintora i en aço posava tots els seus esforços. Hi
h avia en la seua familia una certa tradicio en est art i alguns dels seus
parents lluntans havien triumfat o, a lo manco, guanyat diners en la ve n d a
dels seus quadros i pretenía ella seguir este cami en un encabotament que
a mi me fea gracia. Tenía passio per la pintura i demostrava grans coneixi-
ments en l’historia de l’art. Despres de vore les seues pintures que m’en-
s e nyà en una ve s p rada de pluja en el seu estudi, pensi que millor seria que
f e ra oposicions per a prendre el cami de l’ensenyança i que deixara els
pinzells, pero era tal el seu entusiasme que no m’atrevi a fer-li la menor
insinuacio per a no ferir els seus sentiments. Tambe li mostri yo les meues
i quan les examinava detengudament, quedà molt seriosa i me digue:

—Vincent, aço es molt bo. La teua pintura te molta força. No se lo
que pretens dir en ella, pero veig un punt de dramatisme, de tragedia.
Fixa’t en eixes simples acacies, pareix que estiguen plorant. ¿Com pots
donar-li tanta expressivitat? M’agraden molt.

Esta opinio, venint d’una simple estudiant, no m’omplia d’orgull,
pero la meua vanitat se sentia afalagada i sentia cóm la meua personali-
tat se creixia davant d’ella i quedava unflat com un tito puix sempre he
segut vulnerable davant de l’adulacio.
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A poc a poc, insensiblement i com sense vo l e r, anarem intimant
i eixint junts cada vegada en mes freqüencia. Suzette tenía un bon
grup d’amics i amigues en l’Escola, pero no se per quina rao preferia
la meua companyia, possiblement perque li agra d ava la meua con-
versacio, sempre directa i gens retorçuda o potser perque mantenía
punts de vista diametralment oposts als seus lo que fea mes enriqui-
dors els dialecs. Anà consolidant-se la nostra amistat desembocant en
unes relacions de franca camaraderia. Crec que a ningu dels dos se
nos havia ocorregut que poguerem haver arribat a una mes estreta
i n t i m i t a t .

Li comenti el meu encontre en monsier Lacourbière i de quina
manera haviem acordat enviar-li cinc quadros per a que els presentara al
Salon du Printemps de Lyon.

—¿Aniras a Lyon a vore’ls, veritat?
—Si, el vint del proxim mes s’inaugura l’exposicio i pensava pren-

dre el tren el dissabte vintiu —li contesti.
—En eixe cas, si no te molesta, me n’anire en tu.
I aixina es com nos presentarem el dit dissabte, quan encara no

havia eixit el sol, en la Gare de Lyon. Arribarem casi a l’hora de dinar i
en baixant del tren, Suzette me digue:

—Estic famolenca. ¿Saps que Lyon es la capital gastronomica del
mon?

—No tenía ni la menor idea. I ¿com es aixo?
—França es a on millor se menja i dins de França, Lyon es la ciu-

tat mes important en eixe sentit.
Dinarem en un chicotet restaurant prop de l’estacio conegut per

Suzette a on tingui l’oportunitat de confirmar les seues afirmacions.
Despres de dinar ens n’anarem a l’Hôtel de las Gare per a prendre una
habitacio. Aço me portava a la memoria el viage que ferem Julia i yo a
Avila en la que la molt puta demanà una sola habitacio “en llit de matri-
moni”. No succei aixina esta vegada ya que la meua actual acompanyant
s’afanyà, abans de que yo tinguera temps d’obrir la boca, a demanar dos
habitacions individuals.
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Anarem al Salo de la Primavera a on hi havia una gran expectacio.
La sala estava abarrotada de gent que anava i tornava, comentava davant
dels llenços i corretejava d’un a l’atre costat mostrant en gests i paraules
les seues preferencies. En una de les parets, molt ben situats, en bona
llum i excelent perspectiva, penjaven tres del cinc quadros que envii ya
que com despres fon informat, la Junta Seleccionadora havia rebujat els
atres dos per considerar excessiva la representacio d’un sol pintor.

La coleccio que se presentava comprenia tots els “ismes” pictorics
del moment, llevat de l’abstracte no figuratiu que no era ben acceptat
pels dirigents de la sala. Era una coleccio esplendida en la que figuraven
magnifics treballs i llenços de rellevant valia. Me causà molt bona
impressio vore els meus entre totes aquelles admirables obres en les que
el nivell artistic atenyia notables cotes.

Comenci a analisar els meus quadros en ull critic, com a un espec-
tador mes, com si els vera per primera vegada. Eren dos païsages dels jar-
dins del Luxemburg i un bodego en unes pomes i unes peces de cerami-
ca. Comenci a considerar que potser monsier Lacourbière tinguera rao a
l’alabar les meues pintures. Les trobi senzillament magistrals. En uns
temes tan simples i gens sofisticats havia conseguit una tremenda expre-
ssivitat i impregnat d’una enorme emocio el seu mensage ocult. Suzette,
apegada a mi, fixava la seua mirada admirativa en els quadros i en els
meus ulls com tractant de trobar en ells la llampada genial del seu
creador.

D’entre la multitut sorgi monsieur Lacourbière qui en el rostre ple
de satisfaccio, m’apretà entre els seus braços dient-me:

—Un exit, un exit total. Segur que t’endus el primer premi. He par-
lat en algunes personalitats, entre elles algun critic famos i estan mara-
vellats en la teua pintura. Quan te donen el premi que ya pots conside-
rar en la bojaca, hem d’organisar-te una exposicio individual en la Sala
Vollard que com tu saps es una de les mes prestigioses de Paris per no dir
la primera i en aço se t’obriran totes les portes de la fama.

Nos quedarem tota la semana que durà el Salo i m’avorri que me
foren presentades multitut de persones desconegudes, personages
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eminents en el mon de les arts que me feen infinites preguntes sobre el
significat del meu treball i les influencies que havia tengut de pintors de
principis de segle. Recorde molt be que u d’ells, que contemplava els
meus quadros admirativament, me digue que havia comprés el conten-
gut del meu mensage. “En eixe primer païsage ha volgut voste represen-
tar l’angoixa de viure, en eixe atre, la desesperança i en el bodego, la
soletat”. Efectivament este home havia encertat tot lo que yo, sense
donar-me conte i casi sense voler, havia volgut dir en els meus pinzells.

Una vegada de tornada en Paris, llegi les resenyes de Le Figaro i
Le Monde, aixina com les d’algunes revistes especialisades. Tambe rebi
en el meu domicili els diaris de Lyon que m’envià monsier Lacourbière
pels que pogui enterar-me de l’opinio dels critics del Salon du Printemps.
Tots coincidien en posar-me en el lloc mes alt i inclus algu arribà a dir
que “havia sorgit un pintor que estava destinat a revolucionar els con-
ceptes de l’art, dormit i aburguesat”.

Me donaren la Primera Medalla que tingui d’anar a arreplegar a
Lyon personalment sense la companyia de la meua amiga que tenía no
se quins examens inaplaçables i els meus tres quadros foren venuts obte-
nint per ells un import superior als trentacincmil francs nets, deduida la
comissio de monsier Lacourbière i les despeses de la sala que pujaven un
bon mos.

Els meus oits sempre han escoltat en gust la dolça musica de l’a-
dulacio i totes este publiques manifestacions sobre la meua pintura a la
que jujaven de “esgarradorament expressionista”, pareixia que m’eleva-
ven als espais etereus i paradisiacs de la sublimacio de la meua vanitat.

Suzette me contemplava sorpresa per la transformacio que havia
fet la meua personalitat i no deixava d’insistir en que “lo que havia de fer
es treballar mes i no mirar-me tant el melic”. Alguna rao tenía, no vaig a
llevar-li-la, pero ¡son tan dolces les mels de la gloria!

Per indicacio de monsier Lacourbière, me posi a treballar de nou
en els meus païsages i bodegons. Tambe devia pintar —me digue— algun
nu femeni, servint-me per ad aço de la meua amiga qui resultà tindre
unes excelents qualitats per ad este menester. Devia preparar entre trenta
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i trentacinc llenços, depenent el seu numero del tamany. Estavem a prin-
cipis de juny i l’exposicio estava prevista per a la proxima primavera d’hi-
vern per lo que tenía d’ocupar-me en una dedicacio i esforç absoluts per
a atenyer este proposit.

Me trobava immers en el meu treball durant totes les hores que
durava el dia —mai m’ha agradat pintar en llum artificial—, que estant
en ple mes de juny n’eren moltes. Abans del trenc d’alba eixia en els
meus atifells cap als jardins del Luxemburg o als molls del Sena a on tre-
ballava infatigablement sense prendre’m la mes minima treua, fins a l’ho-
ra de dinar, continuant per la vesprada en el meu estudi pintant bodegons
i nus, depenent del temps lliure de Suzette.

Per aquells dies rebi l’inesperada visita d’Anthony qui coneixedor
per les meues cartes del meu triumfo, havia aprofitat un dels seus viages
a Limoges a on tenía de vore unes talles romaniques, per a allargar-se a
Paris i estar uns dies en mi. Aço me servi per a prendre’m uns dies de des-
cans i aliviar els meus ulls excitats per les moltes hores de treball.

Dinavem els tres, Anthony, Suzette i yo pels bistrots veïns que al
ser barri d’estudiants n’eren molt numerosos i per les nits soliem sopar en
el mateix estudi un poc de formage i companage regat en una botella de
Beaujolais. Despres, com fea calor, traïem unes cadires a la terraça i esta-
vem de tertulia fins a altes hores de la matinada.

Trobi a Anthony molt prim i desmillorat.
—Darrerament he anat d’Herodes a Pilatos i la policia ha estat

molestant-me continuament —me digue—. Encara que aparentment
m’han deixat tranquil puix crec que he conseguit convencer-los de que
la nostra amistat res tenía que vore en la falsificacio, pense que encara
tinc el telefon intervengut. Crec que estic vigilat i la meua correspon-
dencia està controlada a pesar de que en Anglaterra son molt escrupulo-
sos en el secret postal, pero els juges manen molt. Per a vindre al teu
estudi he pres dos taxis i tres metros per si algu de l’Interpol me seguia.
Tot aço fa que sempre estiga alerta i inquiet.

Esta conversacio tenía lloc, naturalment, aprofitant que Suzette
estava dins de l’estudi preparant no se quines begudes.
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Oint les seues explicacions, sentia una profunda sensacio de cul-
pabilitat i m’afanyi a tota pressa en donar-li els numeros clau del conte
de Suïssa dient-li:

—Anthony, considera que tot lo que tinc en eixe conte te pertany
per mitat —ana a fer un gest de negativa i el contingui en un imperios
moviment de la ma—. Tot lo que he guanyat ha segut gracies a tu. Ya se
que tu has cobrat la teua comissio, pero sense la teua intervencio, res
haguera segut possible. Si arribe a morir, tot lo que hi ha en el conte es
teu.

L’aparicio de Suzette feu que canviarem bruscament de conversa-
cio, pero noti que ella s’havia percatat de que alguna cosa estranya suc-
cedia entre nosatres.

Quan Anthony tornà a Londres, senti l’inaplaçable desig de buidar
en ella el meu secret que me pesava com una llosa i li conti les copies
que havia fet de Velázquez sabent que moltes d’elles serien venudes com
a autentiques i l’extraordinaria aventura del robo de la Venus del espejo
en la que yo no tingui cap d’intervencio i no obstant, era buscat per la
justicia britanica com a l’unic actor del fet delictiu. Tambe li referi la
meua odissea del meu presunt assessinat en Manises, localitat d’a on era
originari i no de Perpinya com li havia dit, i la meua fugida a Suïssa i Paris
provist d’un passaport fals. M’atrevi a dir-li estes confidencies sabent que
en la seua ma podien constituir una terrible arma en contra meua, mogut
per la confiança que m’inspirava la sincera amistat que manteniem i pel
desig d’aliviar la meua consciencia compartint entre els dos el coneixi-
ment d’este desagradable assunt.

La presencia de Suzette en la meua vida ana fent-se cada dia mes
necessaria fins al punt que, insensiblement, arribi a compartir-ho tot en
ella i no sabía fer res sense el seu consell o la seua companyia. Quan tor-
nava al meu estudi, cridava primer al seu per a vore-la i eixir a dinar junts
a qualsevol lloc. Ella, per la seua part, fea lo mateix fins a que arribà un
moment en que no sabiem be en quin dels dos estudis viviem cada u de
nosatres. Soliem sopar per les nits en la terraça alguna cosa, si es que
Suzette no se sentia en bona disposicio de cuinar algu dels plats de la
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seua especialitat i unes atres eixiem a assentar-nos en la terraça de qual-
sevol cafe a prendre unes copes. En algu d’estos bars se formaven inte-
ressants tertulies en les que soliem participar i se parlava de les coses mes
insospitades. Nosatres buscavem els rogles mes afins als nostres pensa-
ments i preferiem, està clar, aquells en els que la pintura era el tema prin-
cipal, pero hi havia uns atres en els que la lliteratura, la politica i inclus
l’esoterisme eren els motius de conversacio. Estaven formades estes ter-
tulies per habituals en les que inclus se reservaven les cadires a persones
considerades com a principals pels seus coneiximents o perque destaca-
ven en els seus treballs o les seues idees. No acabava yo de centrar-me
ni de sentir-me del tot comodo en estes reunions en les que se perdia el
temps en divagacions inutils i debats esterils i en les que l’enveja era la
moneda corrent mes freqüent. Era suficient que algu dels absents hague-
ra tengut el menor indici d’exit per a que d’immediat les llengües comen-
çaren a rebaixar-lo i a fer una critica despiadada. Eren tambe normals les
controversies en les que la polemica prenia un to d’insult personal, aca-
bant en seriosos altercats en els que de vegades se resolien a punyades.
No obstant, alguna cosa deprengui i, a lo manco, m’aprofità per a posar-
me un poc al dia de les tendencies artistiques de Paris que era tant com
dir de les corrents europees.
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I X

rribà l’estiu i Suzette que havia aprovat el seu curs, se n’ana a
Estrasburc a passar les vacacions en la seua familia. Insisti molt per

a que me n’anara en ella a passar uns dies en casa de sos pares i
“podriem vore junts la Seu i acostar-nos a Kell, just en la frontera, ya en
Alemania, i coneixeries este païs”.

Tenía massa treball pendent i un poc atrassat. Consideri mes con-
venient continuar en Paris dedicat per complet a la meua faena i tractar
de fer-la alvançar puix l’exposicio se tenía d’inaugurar la proxima pri-
mavera d’hivern i me quedaven escassos mesos per a completar la colec-
cio de llenços que volia presentar.

L’acompanyi fins a la Gare de Lyon i la viu partir en una estranya
sensacio de conhort al considerar que en la meua soletat, no hauria res
que me distraguera del meu treball al que me dediqui en una entrega tan
absoluta que no res existia en ma vida sino el fet de pintar tot lo dia, des
del trenc d’alba fins a que les darreres llums se desvanien en l’horiso
quedant totalment exhaust, en els ulls enrogits i el cervell agotat. Quan
despres d’estes llargues sessions en les que acabava en els braços entu-
mits pel constant maneig dels pinzells i la paleta, tancava els ulls i nota-
va cóm en la meua retina irritada seguien ballant les formes i els colors
com a espectres que no podien detendre’s en la seua dansa fantasmago-
rica.
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Pels matins, seguia anant als jardins del Luxemburc i a la vora del
Sena i comenci a pintar des de la Cité algunes vistes de l’absit de la Seu
de Nôtre Dame. Guardava en la memoria el recòrt del quadro que pintà
Van Gogh de l’esglesia d’Auvers-sur-Oise que penja en el museu del Jeu
de Paume. He tengut ocasio de vore fotografies actuals de la dita esgle-
sia i he pogut comparar-les en l’interpretacio que d’ella feu el pintor
holandes. La ferma estabilitat de l’edifici queda desequilibrada en el qua-
dro i, no faltant ningu dels elements arquitectonics o decoratius, els seus
murs i teulades se comprimixen i se retorcen donant a tot el conjunt l’im-
pressio de que l’esglesia es un ser viu agobiat per una intensa tragedia
interior. Pareix un animal sumit en un drama desgarrador que l’obligara
a donar llastimosos alarits. Contribuix a aumentar la tensio un cel blau
cobalt, tancat i amenaçador. Influit pel recòrt d’este quadro, comenci a
fer varies interpretacions de la Seu de Paris en les que els seus murs apa-
reixien desplomats i tremolosos. Segui utilisant els colors molt purs, casi
sense mesclar, aplicant-los inclus directament del tubo i tractant d’ate-
nyer una gran força expressiva. El resultat me satisfeu i comenci a utili-
sar este metodo de deformacio intencionada i ben controlada de la rea-
litat per a donar a l’obra una major capacitat de comunicacio.

Comenci a abandonar la meua curiositat personal. Passaven els
dies sense afaitar-me i sense llavar-me o mudar-me de roba i nomes quan
l’olor que emanava de la meua persona se fea insoportable, accedia a fer
unes someres ablucions. En freqüencia, quan aplegava a l’estudi de pin-
tar a l’aire lliure, m’enfrascava en la pintura de bodegons de frutes i ati-
fells i no era sino quan havia obscurit, botinflat pels molts gots de vi que
bevia mentres pintava, que me donava conte de que no havia pegat un
mos en tot lo dia. Unes atres vegades, arribada la nit, m’estenia en el llit
i extenuat i pres de l’excitacio, prescindia del sopar voluntariament.

Les nits se me feen llargues i interminables i les passava reboli-
cant-me nervios i irritat i dormint a intervals irregulars en els que l’apari-
cio de fantasmes i donyets no me deixaven cap de repos. La visio dels
colors, en els seus complementaris, me perseguia en obsessiva tenacitat
i al trenc d’alba, quan encara no havia començat a despuntar en fermea
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les primeres llums del dia, m’alçava sobresaltat en l’inquietant impressio
d’haver oblidat qualsevol cosa a d’haver fet alguna cosa mal.

Este furor creatiu, este treball febril se prolongà sense descans
durant casi tres semanes al final de les quals estava tan agotat que nota-
va cóm les meues cames me tremolaven i casi no podia sostindre’m dret.
Tenía el cervell completament tancat a tot allo que no fora pintar i totes
les influencies exteriors que no estigueren motivades per esta intencio
estaven fora de la comprensio del meu obsessiu proposit.

Passat este temps, no se per quina causa, tingui la sort de tornar a
la realitat, eixint d’este pou i de percatar-me de que el meu estat fisic i
mental havia sofert un greu deteriorament puix m’havia aprimat per la
desnutricio i estava brut, pudent i palit com un cadaver i en la ment sub-
mergida en una inercia que m’impedia tota classe de raonament llogic.
Pensi que si Suzette haguera estat al meu costat, no m’haguera permes
este frenesi creatiu i haguera posat un poc d’orde en ma vida.

Este fon el primer i unic pensament que tingui d’ella ya que des de
que se n’ana a Estrasburc fon com si l’haguera borrada de la meua
memoria i substituida per la meua ansia de pintar, pero a partir d’este
moment, les circumstancies s’invertiren i deixi els pinzells abandonats,
sentint-me incapaç del menor esforç. Ad este deliri arrebatador d’entre-
ga insensata al meu treball succei una immensa apatia que m’impedia,
com si estiguera vedada, la presa de la decisio mes insignificant. Passi
aixina varis dies estés en el llit en un estat d’absoluta inactivitat fisica i
en el que l’unic esforç mental era repassar els meus recòrts i les meues
experiencies en Suzette, de la qual l’evocacio començava a afonar-me en
una serena sensacio de melancolia.

Tornat a la normalitat i davant del perill de recaure en este desor-
de frenetic de pintar angoixosament, tingui la precaucio d’organisar el
meu treball en el que a les llargues sessions de pintura a l’aire lliure, suc-
cedien descansos controlats per a la curiositat personal, el menjar, la son
i l’oci. No obstant, a pesar d’estos moments de serenitat, notava cóm
havia perdut la capacitat de concentracio i me distrea el constant recòrt
de Suzette que acodia a mi en els moments mes inoportuns.

151



Algunes nits, estés en el llit i en la llum apagada, intenti autoana-
lisar-me per a tractar de descobrir la causa del desequilibri de la meua
activitat que me portava des d’una arrebatadora exaltacio en la que per-
dia el domini i el control de mi mateix fins a na inerta passivitat que min-
vava la meua imaginacio i anulava tota la meua capacitat critica i artisti-
ca. Trobi que era Suzette la que tenía gran part de culpa en este proble-
ma, millor dit, el seu recòrt, que m’assagetava en constant martilleig i me
distrea del meu proposit de pintar.

E n c a ra que l’exposicio estava ya propenca, com tenía la meua
coleccio molt alvançada —nomes me quedaven per pintar un parell de
llenços—, decidi estar uns dies sense tocar els pinzells. Me conve n i a
prendre’m un descans i deixar la meua ment i els ulls en absolut repos.
Me dediqui a passejar per les vores del Sena i forumejar pels b o u q u i-
n i s t e s , eixes paradetes fixes de llibres vells dels molls del riu als que
acodixen els turistes en busca d’alguna edicio agotada o algun mapa
antic. Trobi una biografia de Velázquez en una edicio en frances, feta
en A n g l a t e r ra, que compri per un bon preu i que me portà a la memo-
ria vells recòrts del meu pintor predilecte i que m’espentaren a anar al
Louvre a vore el retrat de l’Infanta Margarita. Estes visites foren tan
constants i insistents que el vigilant me prohibi que m’aproximara
massa al llenç. Com no li fiu massa cas ya que estava estudiant la pres-
sio de les pinzellades, solicità la presencia dels guardes de seguritat
que m’expulsaren del museu, potser pensant —el meu aspecte no ho
c o n t radia— que yo era un perturbat que podia causar algun dany al
q u a d r o .

¡Quin poc de temps havia passat des de que dedicava tota ma vida
a l’estudi d’este pintor! Les circumstancies m’havien impelit dolorosa-
ment a intentar oblidar-me d’ell ya que l’exhibicio de la meua mestrea i
el meu domini del seu modo de pintar podia resultar perillos i era nece-
ssari soterrar aquell malaurat assunt pel que m’acusaven, en mes o
manco rao, de robos i falsificacions, pero tu saps be, Diego, que a pesar
del meu mutisme, no puc oblidar-te i sempre duré el teu recòrt en lo mes
profunt de la meua anima.
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Hui la meua pintura, fugint del peculiar estil velazqueny, ha evo-
lucionat en el sentit opost i ha cristalisat en un mon de colors expressius
i violents i de formes distorsionades que res te que vore en la serena ele-
gancia de la meua primitiva manera d’entendre l’art.

Per aquells dies, ya s’havia iniciat setembre i el calor pareixia no
voler abandonar-nos, comenci a donar-me conte de que els meus senti-
ments cap a Suzette havien experimentat una transformacio i de que ya
no la recordava com a lo que sempre havia segut per a mi: una excelent
amiga i companyera en la que parlar de mil temes i en la que compartir
les experiencies quotidianes. Fins ad aquell moment, l’havia considera-
da com a una bona camarada i mai no se m’havia ocorrit pensar que
usava bragues com yo use calçons. No obstant, el seu recòrt anava obrint
dins de mi un nou horiso en el que apareixia com a una dona exquisita-
ment femenina. Quan de sobte m’assaltà este pensament senti com a un
esclat de llum i sorgi una sensacio de trista enyorança per la seua absen-
cia. Me percati de que necessitava la seua presencia prop de mi, de sen-
tir els seus passos, d’oir la seua veu, de vore els seus ulls, d’oldre el per-
fum de la seua pell.

¿Que m’estava succeint? ¿Com havia arribat ad esta situacio?
Comprengui que el meu frenesi creador era un intent subconscient d’e-
vadir-me d’ella, de fugir del seu recòrt, d’escapar d’allo que fins ad este
moment no havia tengut cap de significat per a mi i que ara m’invadia
sense poder opondre la menor resistencia com a un enemic que pren la
plaça davant les debils defenses dels sitiats. Quan mes pensava en esta
nova situacio que s’havia despertat en mi com a un rellamp cegador, mes
apenat me sentia per la seua absencia i mes creixia l’imperios desig de
tindre-la junt a mi. Estava considerant la possibilitat de prendre el tren
per a anar a vore-la a Estrasburc quan rebi una carta en la que me noti-
ficava la seua arribada per al proxim dilluns. Conti impacient els dies que
me quedaven: quatre dies d’angoixosa espera, quatre dies en els que el
seu recòrt anava ajagantant-se dolorosament.

Atormentat pel dolor, comenci a beure desaforadament, buscant
en l’alcohol l’embrutiment necessari per a desterrar el seu recòrt. Passegi
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erraticament per la ciutat sense rumbo, perdut el control sobre mi
mateix, en la rabia contenguda per vore’m posseit per este sentiment
d’amor al que me negava en totes les meues forces. El meu espirit, inde-
pendent i anarquic, se rebelava davant d’esta intromissio en els meus
dominis que amenaçava dominar-me en les seues poderoses garres i a la
que hagui de rendir-me despres dels meus desesperats intents de fugir
d’esta situacio.

¿Com no m’havia donat conte abans? ¡Estava enamorat de Suzette,
enamorat com un ase! I lo mes greu d’este problema es que no tenía
remei. Me resistia tenaçment a sometre’m, pero el sol pensament de
prescindir d’ella me produia una inquietant sensacio d’angoixa.

El dilluns següent acodi a la Gare de Lyon en temps sobrat per
davant, lo que motivà que començara a perdre els nervis en els meus
passejos amunt i avall, aguaitant l’arribada del tren en una espera que me
resultava insoportable. Se detingue per fi i descendi Suzette d’un dels
ultims vagons, molt llunt d’a on yo estava. Me quedi contemplant-la
emmudit i al percatar-me de que no me veïa, corregui cap ad ella com a
un desesperat i quan la tingui front a mi, sense cap de paraula, l’abraci
en totes les meues forces i comenci a cobrir-la de besos balbucejant
paraules d’amor. Ella, sorpresa al principi, me deixà fer i despres s’uni a
les meues caricies. El seu rostre s’ompli de llagrimes i dels seus llavis
pogui oir la seua veu que me dia “Vincent, Vincent, ¡quant has tardat en
enterar-te! ...“

El descobriment de l’amor, en totes les seues emocions i els seus
sentiments, fon per a mi com a un viage d’exploracio i aventures pels
inextricables camins de les selves amazoniques en els que en cada revol-
ta descobria un nou païsage, un panorama distint i una vista diferent, no
sempre desprovista de perills. Entri en contacte en un mon de sensacions
desconegudes i sabi del maravellos privilegi de saber-se correspongut.
Conegui els zels, eixa arrebatadora passio de l’anima que, absent de tota
llogica, exigix la possessio total i exclusiva del ser amat sense atendre
cap classe de raonament.
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Eixa mateixa nit, ya en l’estudi, despres de declarar-nos el nostre
amor, nos entregarem mutuament en un acte d’ardent passio, inundat per
una delicada tendrea que nos transportà a territoris en els que la fusio
dels nostres cossos i de les nostres animes surava en una atropelladora
força de l’amor mes bell.

Passats els primers dies ocupats per les promeses de carinyo etern
i dels mes violents eixercicis gimnastics, decidirem viure junts en l’estu-
di de Suzette a on nos acomodarem i al que porti els meus efectes per-
sonals, deixant el meu com a lloc de treball per a l’estudi i la pintura.

Com faltaven escassos dies per l’inauguracio de l’exposicio, hagui
de posar-me a treballar de nou per a acabar les dos teles que me queda-
ven i me dediqui a eixir pel mati en el cavallet i la caixa de colors als jar-
dins de Luxemburc. Comenci a pintar i immediatament me doni conte
de que la meua ment estava buida i no se m’ocorria cap d’idea positiva.
La vegetacio que anava sorgint en el llenç resultava insulsa i com esba-
laida i els troncs dels arbres, normalment plens de vigor i sentiment, apa-
reixien desvanits, com a pals de telefon, sense trobar la força en que els
pintava en unes atres ocasions. De vegades quedava en el pinzell en l’ai-
re, sense atrevir-me a fer la mescla adequada i en por d’aplicar el traç
convenient. Apremiat pel temps, m’afanyi en acabar estos dos malaits
quadros de qualsevol manera i sense atenyer el resultat satisfactori per al
meu estricte sentit critic.

Es cert que el coneiximent de l’amor havia elevat la meua dignitat
d’home i havia sublimat la seua condicio, pero tampoc era menys veri-
tat que havia castrat la meua capacitat artistica. Esglayat per esta revela-
cio, volgui creure que aço sería un problema passager conseqüencia de
les intenses emocions que acabava d’experimentar i que desapareixeria
conforme el temps tornara les coses al seu estat natural.

Un mati, vingueren dos homens en una furgoneta en l’encarrec de
la galeria de carregar els llenços per a dur-los a emmarcar. Estaven bai-
xant-los cuidadosament per l’escala i quan quedaven els dos ultims que
pinti per baixar, me quedi mirant-los i no pogui contindre el meu impuls:
prengui un enorme gavinet de la cuina i davant de la mirada sorpresa
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dels transportistes, els gavinetegi violentament fins a que no quedà d’ells
mes que quatre esgarranys de tela.

L’exposicio fon un exit. Penjaven en ella trentatres quadros per-
fectament emmarcats i allumenats davant dels quals se detenía una
ingent multitut que deambulava per la sala com a abelles en una bresca
fent elogiosos comentaris i discutint sobre la seua qualitat artistica.
Monsieur Lacourbière anaba botant de grup en grup pavonejant-se d’ha-
ver segut el meu descobridor i destacant els merits mes amagats dels llen-
ços. Suzette i yo atenguerem somrients als invitats. Pergui la nocio del
numero de cares desconegudes que me foren presentades i de les mans
que estreti. En dies successius parli en reporters i concedi entrevistes a
periodistes especialisats. Els principals critics d’art de Paris, coneixedors
del meu exit en el Salo de la Primavera de Lyon s’havien donat cita en la
Sala Vollard i les resenyes que publicaren en les revistes d’art me foren
altament favorables fins al punt de dir de mi, evidentment algun exage-
rat, que a partir d’ara se parlaria de “abans i despres de Vincent Laffite”.
Les critiques dels periodics no se quedaren arrere i fon gracies ad estos
panegirics i alabances que vengui tots els quadros a pesar de que el preus
fixats per monsieur Lacourbière me pareixien excessius.

El meu orgull i la meua vanitat estaven a punt d’esclatar per esta
saturacio d’elogis que me mantenia en un estat dificil de soportar,
aumentat pel cobrament de l’important suma que me correspongue per
la dita venda, despres de pagar la preceptiva comissio de la galeria i al
meu promotor i que m’afanyi en ingressar en la sucursal del Crédit
Lyonnais a on mantenía el meu conte considerant ademes convenient
telefonejar a Zurich per a que suspengueren temporalment la transferen-
cia mensual que me feen al dit conte puix ya no ho considerava nece-
ssari.

La fama que acompanyà al meu exit i la resonancia que tingue en
els circuls artistics de Paris m’elevà a la categoria de pintor de primera
fila i me precedia quan arribava als cafens a on tenien la tertulia els artis-
tes, veent en satisfaccio com en molts d’ells se me reservava la corres-
ponent cadira com a reconeiximent implicit de la meua preeminencia.
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Com a conseqüencia d’esta exposicio, tingui una enorme quantitat
de solicituts de llenços i consideri que sería convenient no prodigar- m e
massa mantenint la venda en un premeditat i controlat goteig per a eleva r
la seua cotisacio. Naturalment, esta idea no havia sorgit de mi, desprov i s t
del mes elemental sentit comercial, sino d’Anthony, mes aveat ad estes
coses qui acodi rapidament des de Londres uns dies abans de la clausura .

En Anglaterra, segons me comunicà, pareixia ser que l’assunt del
robo de la Venus s’havia quedat estancat, “a lo manco, la prensa ya no
diu res, pero no hi ha que confiar-se puix Scotland Yard i l’Interpol no
crec que ho hagen oblidat”.

Estiguerem uns quants dies els tres recorrent Paris, ciutat en la que,
cosa estranya, estava mes familiarisat el meu amic que la meua novia,
coneixent els seus barris, els seus restaurants i els seus espectaculs, pero
pronte me cansi d’esta vida a la que no me sentia cridat i que trobava
buida i sense contengut.

Abans de tornar a Londres i despres de vore la meua exposicio, me
digue:

—Miquel, es evident que en la teua pintura hi ha una clara
influencia de Van Gogh. ¿Has estudiat la seua tecnica i el seu estil?

—En primer lloc, no me digues Miquel —li contesti— me diuen
Vincent, no ho oblides ni encara que estem a soles i en segon lloc, la
meua pintura actual te certament alguna influencia d’eixe pintor, pero
molt lluntana, tangencial, diria yo. Per una coincidencia que se dona
moltes vegades, hem buscat els dos la nostra expressio per un cami pare-
gut. Te recorde a Ignasi Pinazo, eixe magnific pintor valencià que feu
impressionisme sense enterar-se de que existia eixe moviment. Ademes,
he de dir-te que a Van Gogh no el tinc estudiat, nomes he vist els pocs
quadros que hi ha en el Jeu de Paume i res mes.

—Es una llastima —me respongue—, nos podiem fer d’or.
—O acabar definitivament en la preso. ¡Oblida’t, oblida’t per a

sempre! Ya he tengut suficient en Don Diego. ¿Que vols, que acabe por-
tant el nom d’Ivan Poliakoff, ciutada de Sant Petesburc, en passaport fals
i fugint una atra vegada de la justicia? ¡¡No!!
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Havia en les meues paraules tanta irritacio i apassionament que se
va vore obligat, molt al seu pesar, a donar per resolta la qüestio.

Despres de la marcha d’Anthony, massa correlestotes per al meu
gust, m’ocupi en visitar les innumerables galeries d’art per a vore les
darreres tendencies i els alvanços que se produien en la pintura, llevat
d’aquelles en les que se mostrava l’art denominat de vanguardia que a mi
sempre m’ha paregut una confessio patent i manifesta d’absoluta inca-
pacitat creativa. Els experiments que se feen en este mon “abstracte” me
rebolicaven l’estomec i a pesar de que no estic negat a acceptar ningu-
na corrent, encara que aixo suponga l’oblit del mon figuratiu, els mala-
barismes que se feen en este pretes art, motivats principalment pel desig
d’irritar o de fer-se notar, mai no m’han paregut el cami verdader i ben
intencionat per a trobar un mig de comunicacio pel que despertar en
l’espectador emocions, sugerencies o simplement, meres evocacions.

Comenci a pintar de nou nus de Suzette. El cos huma, especial-
ment el de la dona, me resultava molt atractiu com a mig d’expressio i
realisi llenços, un darrere l’atre, buscant plasmar la seua graciosa femi-
nitat i la gracil tendrea que emanava de la seua persona. Al final de
poques semanes tenía el taller inundat d’esbossos, esquemes i estudis en
un intent de conseguir lo que volia i que, a pesar dels meus esforços, no
sempre conseguia atenyer. De la majoria dels meus treballs se desprenia
una fonda sensacio de dramatisme reafirmada per la forta expressivitat
dels colors en els que dominaven els grocs verdencs, els blaus profunts i
els intensos carmins. El cos, en violents escorços, sugeria sempre una
desesperada tragedia, una impressio de catastrofe a la que no me podia
substraure. Quan intentava dominar els meus impulsos i plasmar els nus
en colors suaus i corves delicades i sensuals per a alcançar el resultat
abellit, no conseguia sino obtindre un producte desvanit que m’atreveria
a qualificar de coent. A pesar de tot, fiu preciosos llenços, a lo manco
per al meu gust, encara que no era lo que yo havia pretes buscar. Volia
pintar delicadea i sensualitat i m’eixia tensio i tragedia.

M’enteri que en l’Académie des Beaux Arts se fea una exposicio
antologica de Vincent Van Gogh. La prensa informava de l’enorme esforç
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que havia supost l’organisacio d’esta exhibicio en la que se podrien vore
per primera vegada en Paris, les seues millors obres procedents dels mes
importants museus i de les millors coleccions privades i publicava bio-
grafies de la malaurada vida del pintor aixina com analisis i comentaris
de les seues obres.

Ani, per fi, un mati, acompanyat de Suzette a vore l’exhibicio en
la que s’exponien prop d’un centenar de quadros. La coleccio era mag-
nifica i fon tanta l’impressio que rebi que quedi estomordit sense poder
assimilar en tan breu espai de temps tanta bellea i tanta energia.
Evidentment, yo ya coneixia a Van Gogh. L’havia estudiat superficial-
ment, es veritat, en l’Escola de Belles Arts de Valencia i en ella conegui
que pertanyia al moviment que els dogmatics i sabuts investigadors
denominen neoimpressionisme, al que tambe pertanyien Cézanne i
Gauguin com a un trio de pintors independents de tota escola i en una
personalitat propia i inclassificable a pesar dels intents de tan doctes emi-
nencies. Tambe deprengui que estos tres pintors, i en aixo sí que estava
d’acort, no hagueren pogut existir sense el previ antecedent de l’aparicio
de l’impressionisme que els aprofità, aixo si, per donar major lluminosi-
tat als color i aclarir la seua paleta en l’abandonament dels colors negres,
el bistre i el betu de Judea. Pero una cosa es deprendre la teoria i vore un
monto de lamines i reproduccions i una atra enfrontar-se ad esta orgia de
formes i colors que me produia una verdadera ebrietat dels sentits. Fon
Van Gogh tota sa vida un paradigma del sofriment i esta sensacio se
transmetia en tota la seua força en els seus quadros que no podien con-
templar-se sense sentir la seua força en lo mes fondo de l’anima.

¿Com estant tan llunt dels presuposts pictorics de Velázquez, el
meu pintor preferit per excelencia, arribava este malait holandes a ferir
de tal manera la meua sensibilitat que estigui varis dies sense dormir en
la desfilada en la meua retina, baix els ulls tancats, dels seus violents
colors i les seues formes distorsionades? La pintura es eterna, aixo es evi-
dent, i nomes canvien les seues maneres, pero en este cas yo era el que
havia evolucionat i pretenint fugir de Velázquez, per motius massa
coneguts, havia volgut la fortuna que anara a caure en Van Gogh sense
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voler-ho, sense cap de decisio voluntaria i si unicament en el desig de
trobar una forma expressiva mes acort en el meu temperament. Havia
desaparegut en mi, ara m’apercebia, aquella paciencia infinita que des-
plegava per a donar als meus quadros tenues veladures que havia que
deixar secar varies semanes per a tornar a aplicar unes atres mes tart en
amorosa delectacio, intentant conseguir el matis exacte en la perseve-
rancia d’un monge.

Ara tot era diferent. No es que m’importara el temps, pero me
posava a pintar en un impetu i una vehemencia que m’impossibilitava el
menor control sobre la composicio i l’eleccio de les games de color que
sorgien com a per un moviment natural del subconscient. Les meues pin-
zellades eren nervioses, casi furioses, com si tingueren vida propia nai-
xent per un acte de generacio espontanea, acte en el que yo no era mes
que un intermediari entre la seua eixecucio i no se quina força interior
que m’espentava a mesclar els colors en la paleta i a aplicar-los sobre el
llenç en un moviment automatic i incontrolat.

Fon aquella exposicio un fort revulsiu per a la meua sensibilitat
que sacsà i feu tambalejar les meues fermes conviccions, pero que, una
vegada passada esta tormenta, servi per a afiançar el sentit de la pintura
que estava practicant i per a assegurar-me que el llenguage que estava
utilisant era el correcte.

Animat per la meua decidida determinacio d’estudiar en la major
profunditat la verdadera essencia de Van Gogh, recorregui les principals
llibreries de Paris, Hachette i Larrousse incloses, agotant tota la seua
bibliografia que devori en pocs dies. Analisis, estudis, comentaris, repro-
duccions i tot lo que caigue en les meues mans foren objecte de les
meues atencions i dedicacio. No fiu una atra cosa durant casi un mes
sino estudiar l’obra de l’holandes, podent assegurar que al final d’este
temps me podia considerar com a un verdader expert.

Els acontenyiments que han motivat la meua decisio d’escriure
estes memories en les que he contat ma vida fins ad este moment per tal
de justificar, en certa manera, la meua trayectoria artistica relatant una
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serie de fets i circumstancies perfectament comprovables, venen deter-
minades pels fets que passe ara a narrar.

Estava enfrascat en els llibres que havia trobat sobre Van Gogh,
quan una vesprada, Suzette, qui estava aveada a llegir dos periodics tots
els dies —yo no lligc sino les critiques pictoriques i no totes—, me vin-
gue en la noticia de que havia segut detengut un pintor acusat d’haver
realisat varies falsificacions de Velázquez que havien segut venudes com
a originals a través dels canals comercials del mercat clandesti. Li llevi el
diari de les mans i pogui llegir eixa noticia que fon immediatament
ampliada i compulsada en la compra de prensa estrangera —Il Corriere
de la Sera, The New York Times, The Thames, Die Frankfürter i l‘A.B.C.—
en la que efectivament se venía a dir que un tal Jan Van de Wiele, de
nacionalitat holandesa, s’havia declarat espontaneament autor de tres
falsificacions de Velázquez, dos autorretrats i un bufo, havent segut
detengut d’immediat per la policia britanica. Esta declaracio de culpabi-
litat havia tengut lloc com a conseqüencia de la publicacio semanes
abans de la noticia de l’aparicio en el mercat d’eixes falsificacions per
denuncia d’algu dels compradors que se considerava estafat. Els quadros
estaven en poder de Scotland Yard i les falsificacions eren tan perfectes
que els experts que foren solicitats per a dictaminar esta circumstancia
no havien pogut posar-se d’acort ya que, a lo manco dos d’ells, assegu-
raven que eren autentiques, manifestant els seus dubtes uns atres dos i
nomes u insistia en que els llenços eren copies, magnifiques, pero copies
no mes. El tal Jan Van de Wiele, sense que ningu el cridara, se presentà
voluntariament a la policia anglesa per a confessar el seu delit pel que
fon detengut, jujat i empresonat. En el juï havia donat tal classe de detalls
dels procediments amprats per a fer tan bones falsificacions que fon cre-
gut pels malaits experts que foren cridats a declarar i que en el seu assen-
timent demostraren la seua ineptitut i la seua carencia de coneiximents
en este camp.

La noticia m’omplí d’indignacio puix era yo l’autor d’aquells mag-
nifics llenços i no eixe tararot holandes que mogut per la seua neurotica
vanitat havia confessat lo inconfessable per tal de passar a l’historia com
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a un pintor excepcional encara que li costara passar entre reixes un
monto d’anys.

No res podia fer yo per a rebatre ad est infame presuntuos puix no
m’agradava l’idea de substituir-lo en la seua cela i hagui de contindre el
meu impuls en un enorme esforç, de dir-li publicament mentiros per
haver-se apropiat indegudament de l’autoria dels meus quadros. He jujat,
puix, convenient i necessari escriure estes notes per a que algun dia, pot-
ser despres de mort, puga el mon tindre noticia de que hague en ell un
pintor de Manises, Miquel Sanchis Ferrer, de qualitats extraordinaries i
excepcionals fins al punt de que arribà a pintar com el mateix Velázquez
ho haguera fet i bona prova d’aixo es el fet de que els millors experts en
art no pogueren determinar en certea l’autor dels llenços que tenien
davant dels seus nassos.

He de confessar que despres d’escriure estes notes, me sent aliviat
en extrem i que en el fondo de mi mateix m’alegre de que Van de Wiele
es podrixca en la preso anglesa de Dartmoor, alla pels erms de Devon i
espere que ni el deixen pintar en la seua cela que es el pijor castic que
li pot caure ad un pintor. Es lo que se mereix per la seua arrogant vani-
tat i pel seu estupit i paranoic orgull.
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X

Nova York, 4 de febrer de 1968.

a aproximadament un mes que tancaren l’universitat per va c a-
cions i Suzette va vore suspeses les seues classes. Volgue anar a

p a s s a r-les, com sempre, junt a sos pares en Estra s b u rc i insisti molt,
una atra vegada, per a que l’acompanya ra i aixina tindria l’oportuni-
tat de presentar-me’ls. La meua desconfiança natural que m’ha apro-
fitat moltes vegades per a defendre’m d’ingerencies estra nyes m’a-
c o n s e l l ava que me negara en redo i aixina ho fiu. Suzette havia men-
cionat en algunes ocasions en suma discrecio i molt veladament, la
possibilitat de que unirem nostres vides en llaços mes ferms i dura-
dors que els que fins al moment nos nugavem. Aço suponia, en unes
atres paraules, una sugerencia de matrimoni que, coneixent el meu
fort caracter independent, no s’atrevia a plantejar frontalment en evi-
tacio d’una negativa aspra i decidida, per lo que procedia a acossar-
me, cosa molt propia de dones, en rodejos i alusions. La seua inv i t a-
cio me pareixia una tosca maniobra per a estretir el sege al que m’es-
t ava sometent per lo que, apercebut dels seus manejos i de la seua
o p e racio de fustigament, doni a la meua negativa una contundencia
tan determinant que alluntà del seu cap tots els desijos de tornar a
i n t e n t a r- h o .
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L’acompanyi gustos a l’estacio a on la viu partir en llagrimes en els
ulls per esta separacio que anava a posar, en tota seguritat, la fermea del
nostre amor.

Des de que al final de l’estiu tornà a Paris de la seua ciutat natal,
haviem mantengut un constant idili i les nostres realacions havien segut
en tot moment plenes i gratificants, sense el menor indici d’arrière pen-
sée ni la menor ombra de dubte. Es evident que yo havia trobat a la dona
de ma vida i que el seu carinyo l’omplia sense el menor clavill. Era feliç
en Suzette i lo mes sorprenent era que lo que mes me satisfea era notar
que yo tambe era capaç de fer-la feliç, trobant en aixo un gran plaer i que
moltes de les meues accions estaven encaminades ad este fi. Ani com-
provant a poc a poc cóm el nostre amor prenia cos i creixia en els detalls
mes nimis de cada dia, en els mes insignificants gests o les mes senzilles
paraules, com si foren chicotetes rajoles que contribuiren a erigir el solit
edifici del nostre amor que no estava construit d’aparatoses actituts sino
en les menudes renunciacions i sacrificis diaris.

Amava a Suzette, aço era innegable. Despres d’una semana de la
seua partida, comenci a patir l’enorme buit de la seua absencia com si
m’hagueren arrancat un tros del meu mateix ser i sentia que me trobava
incomplet. Aço me produia un horrible desfici que m’impedia dormir en
regularitat i de vegades m’incorporava en el llit cridant el seu nom. ¿Qui
anava a dir-me que anava a acabar enamorat d’esta manera tan ridicula?
Perque ridicula era la meua manera de comportar-me per l’absencia
d’una chicona que no era precisament una bellea, ridicul era el dolor
que sentia per no poder tindre-la entre els meus braços i ridicul era anar
tot el dia com a un borinot obsessionat pel seu recòrt. Passats els primers
moments de buit i soletat, ani serenant-me paulatinament i s’apoderà de
la meua consciencia una sensacio agredolça de melancolica enyorança
que persisti fins a que la torni a vore.

Uns dies abans de Nadal, rebi una nota de la Galérie Vollard
rogant-me que me passara a visitar-los per a tractar d’un assunt “molt
interessant per a voste”. Acodi en un poc d’aprensio —no se m’oblidava
la meua condicio de perseguit per la justicia— i m’enteri de que un
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nortamericà que havia vist la meua exposicio en els darrers dies, quan ya
estava tot venut, se mostrava sumament interessat en contactar en mi,
“creém que preten fer una exposicio de les seues obres en Nova York”.

El telefonegi al numero que me facilità la galeria i quedi en ell per
a dinar el sendema en Li Ching, un restaurant chinenc de la rue de la
Victoire, prop del Boulevard Haussman, a la una en punt.

Alli me presenti en un poc d’antelacio i als pocs minuts entrà el
personage que, per la descripcio que me feu per telefon el dia anterior
per a identificar-lo, coincidia en la del meu home. Era alt i corpulent i
embotia el seu cos en una poc discreta jaqueta de quadros de colorins
que fea impossible que la seua presencia passara desapercebuda. Se trac-
tava de mister Thomas Stevenson de la qual persona emanava una tre-
menda sensacio d’energia i una simpatia fora de lo comu. Agitava conti-
nuament els braços com a aspes de moli per a parlar i manifestava en els
seus ademans una activitat atropelladora.

Com la diplomacia no pareixia ser un dels seus millors dons, entrà
rapidament en el tema que li intreressava i sense mes preambuls, me digue:

—Monsieur Laffite, soc el propietari de la Hoggart Gallery de
Nova York, en sucursals en Boston, Chicago i San Francisco. He vist la
seua coleccio de llenços en la Galérie Vollard i vullc fer una exposicio
de la seua obra en la meua galeria de Nova York esta proxima primave-
ra d’estiu. Està voste invitat, billets, hotels i estancia pel meu conte, a vin-
dre a vore la meua galeria. Una vegada alli, discutirém la campanya
publicitaria per al seu llançament i acordarém les seues condicions eco-
nomiques.

El to de la seua veu, potent i energica, sonava com a una orde i
denotava a l’home poc aveat a que li rebateren les seues afirmacions. Se
quedà mirant-me en els seus lluents ulls i en el seu cativador somriure,
esperant la meua resposta.

La seua proposicio, feta tan de sobte, m’havia pres per sorpresa i
pretengui guanyar temps donant-li una contestacio ambigua que no me
comprometera a res. Ademes, l’anec lacat estava tan exquisit que casi
arribà a fer-me oblidar el motiu de la meua entrevista.
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—Tindre de prendre’m uns dies per a pensar-ho, pero en el cas de
que la meua resposta siga afirmativa, tindriem de discutir les condicions
economiques aci en Paris, en el meu terreny i ans d’anar a Nova York,
Boston, Chicago o San Francisco.

—Com voste vullga —la sea resposta botà com un resort sense
donar-me temps a res—. Yo me reserve el vint per cent de totes les ven-
des i si quedara algun quadro per vendre, me quedaria a lo manco en u
d’ells sense cap de carrec. El cost de la publicitat, invitacions, catalecs,
etc., la pagare yo mateix en una primera instancia, pero li deduire a voste
un trenta per cent mes d’este total import tenint en conte que aço tambe
va en el seu favor i contribuirà a fer-li un nom en el meu païs. Queda ben
entes que la meua primera proposta en el sentit de que el viage i estan-
cia en Nova York van al meu carrec, seguix en peu.

Intenti defendre’m, nervios i esglayat, de proposicio tan tentadora:
—Tinc molt poca obra feta i per ad esta primavera d’estiu no se si

la podre completar, ademes ¿quin es el preu de venda dels quadros?
Sense el menor dubte, sense cap de titubeig, com si tinguera pre-

parada la resposta, me contestà tot seguit:
—Els quadros menuts, d’un metro d’alt aproximadament, quatre-

mil dolars, els mijans, entre sis i huitmil i si n’hi ha algu que excedixca
dels dos metros, per damunt dels deumil. En quant al numero de llenços
a expondre, sapia voste que la meua Hoggart Gallery, en Madison
Avenue, canto al carrer 82, prop del Metropolitan Museum, es realment
una multigaleria, es dir, que se tracta d’un local en mes de dosmil metros
quadrats en huit minilocals que poden ser individuals o conectar-se entre
ells, de manera que si no te mes que catorze o quinze quadros, se pot fer
l’exposicio, encara que sería preferible exhibir-ne prou mes per aixo de
la repercussio de les despeses generals. ¿Que me contesta?

Els quinze quadros els tenía ya en l’estudi, la majoria nus de
Suzette i algun bodego per lo que l’exposicio se podia fer, pero me resis-
tia a sucumbir davant de l’insistencia d’este vehement america de perse-
verancia tan directa i agobiant.

—¿Quan tindran d’estar en la galeria?
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—L’exposicio s’inaugurarà el vinticinc de març proxim i els qua-
dros deuran arribar no despres del primer d’eixe mes. Voste deura perso-
nar-se tambe en eixos dies per a la publicitat, entrevistes, etc. —donant
per cert que yo ya havia acceptat, afegi— i no oblide dur tota la docu-
mentacio possible sobre premis i guardons per a establir el seu curri-
culum.

—Li contestare quan passen estes festes de Nadal —li digui enca-
botat per a eludir una resposta mes comprometedora i, ademes, ¡que
collons! no me donava la gana deixar-me manipular per este grandaç
manador.

—D’acort —me contestà—. Vaig a passar estes vacacions en uns
familiars que tinc en Niza, despres he de viajar a Roma i al voltant del
dia vint de giner, estare de nou en Paris. ¿Li pareix be que quedem per al
dia vintiu que es... —consultà una chicoteta agenda— dimecres, en este
mateix lloc i a la mateixa hora? A lo manco dinarém tan be com ho hem
fet hui. ¡Ah!, yo invite.

S’alçà, me donà un formidable apreto de mans que deixà la meua
dolorida, pagà el dinar deixant una esplendida propina i eixirem al carrer
a on ens despedirem, alluntant-nos cadascu en una direccio.

Nadal el passi en uns coneguts en el Café des Amis, a on menja-
ren i beverem com a salvages. Foren unes festes plenes de tristea i de
soletat en les que l’absencia de Suzette se fea mes patent dins de mi.
Quan per les nits arribava a l’estudi, el trobava terriblement fret i no vore-
la davant del seu cavallet, estudiant en la seua taula o traginant per la
cuina, me causava un gran desfici.

Estigui uns quans dies com a un aparegut, sense ganes de pintar ni
desijos de fer res i el seu recòrt me martirisava i era un constant marti-
lleig en el meu cap. Recorregui Paris deixant que la ventura guiara els
meus passos, pujant i baixant pels alts carrerons de Montmartre sense
saber a on quedar-me ni qué fer. Sense interes per res, deixi passar el
temps a l’espera de la tornada de Suzette. Esta se produi per fi una nit,
casi a la matinada i arribà cansada per tan llarc viage, despentinada i en
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la roba arrugada, pero en un ample somriure que s’accentuà al vore’m
esperant-la en l’estacio.

La separacio, que els dos haviem considerat com una prova de la
resistencia del nostre amor, havia segut superada i el nostre reencontre
fon alegre i festiu, sense que per aixo deixarem abdos de derramar unes
llagrimes, furtives les meues, mes manifestes les d’ella. El fet de tornar a
tindre-la entre els meus braços m’omplia de felicitat i borrava d’un colp
tota la dolorosa vacuïtat dels dies passats.

Li referi l’apatia i deixadea que havia sentit per l’enyorança de la
seua presencia per a justificar la meua ociositat i li conti la meua entre-
vista en Mr. Stevenson i els seus ulls s’allumenaren d’alegria.

—Es magnific que pugues expondre en Nova York, pero yo no
podre acompanyar-te. No puc absentar-me tant de temps dels estudis i
nos tindrem de separar de nou.

Les seues paraules m’ompliren d’un panic enorme davant d’una
nova i dolorosa separacio.

—No nos inquietem per aço, ¡vivim ara el nostre present! —li
digui sorprenent-me yo mateix per la decisio i sentit comu de les meues
paraules que havien sorgit espontaneament.

El pensament d’alluntar-me de Suzette i l’expectativa d’un viage a
una ciutat desconeguda que considerava hostil i a on, en tota seguritat,
anava a trobar-me perdut i aïllat —Nova York està dominada per l’art van-
guardiste— me creaven una forta resistencia a la meua determinacio
d’expondre alli, pero Suzette m’espentava i animava encara que partici-
pava de la meua aprensio a separar-nos.

—Deus anar, Vincent —mai me digue Miquel encara que sabía
que est era el meu nom—. Has triumfat en Lyon i en Paris que es tant com
dir en Europa, pero ara te deuen coneixer en Nortamerica. No es sols per
tu, sino pel public america que tambe te dret a fruir de la teua pintura.

—Yo se molt be lo que val el meu art i no necessite que eixos yan-
quis de merda me diguen si soc bo o roïn.

Les meues paraules tenien un to de desafiu infantil provocat en el
fondo per una certa por subconscient a no ser reconeguda la meua
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pintura en un mercat artistic de tan diferent concepcio com l’america i
davant d’este temor al fracas, reaccionava encastellant-me en el meu
orgull, pero ella porfiava en tanta tenacitat que al final la meua voluntat
se veu vençuda per la seua insistencia.

Arribà el diu vintiu i, tal com tenien acordat, acodi a la nostra cita
en el restaurant chinenc acompanyat de Suzette qui tenía curiositat per
coneixer a l’america.

Pronte ens posarem d’acort. Mr. Stevenson no era home de dubtes
ni vacilacions i les seues decisions eren fermes i tallants. Per a resumir tot
lo que discutirem, feu la següent recapitulacio:

—Quedem, puix, en que la publicitat, catalecs i entrevistes de
prensa son al meu carrec i que percebré el trenta per cent de la ve n d a
en lloc del vint ya que en esta diferencia queden incloses estes despe-
ses. No s’oblide de portar-me tots els retalls de prensa que puga arre-
plegar en les critiques, les mes elogioses, naturalment. Crec conve-
nient que vaja voste a Nova York a primers del proxim mes de febrer i
permaneixca alli durant un parell de mesos. Yo li presentare a tots els
artistes actuals mes importants i procurare introduir-lo en els millors
c i rculs artistics. D’esta forma entrarà en contacte en l’art america i
p o d ra estudiar-lo. Si la seua exposicio ix be, com estic segur, estudia-
rém una atra per a mes avant en cinquanta o xixanta quadros ¿li pareix
be? Si està voste conforme, passe per la Galérie Vollard la semana que
ve i tindra el billet d’avio d’anada i tornada i el ticket per al seu esta-
ge en l’Hotel Washington Square, en la plaça del mateix nom, que està
en el cor de Greenvillage, el barri dels artistes de Nova York. Envie els
quadros en temps suficient ad esta direccio —m’entregà una targeta—
i si no te res mes que afegir, demanarém uns wh i s kys per a tancar el
compromis. ¡Ah! El contracte ya el redactarà el meu advocat i el fir-
marém en Nova Yo r k .

La vitalitat de Mr. Stevenson era contagiosa i eixirem del restaurant
Suzette i yo plens d’euforia i en el cor omplit d’optimisme davant de la
perspectiva del meu triumfo americà que ya considerava, per supost, en
la meua bojaca.
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D’esta forma tan estupida me viu embolicat en lo que yo nome-
nava la meua “aventura americana” i a penes sense donar-me conte, me
viu assentat en l’avio Paris-Nova York un gelat mati de primers de febrer,
ple d’incertituts i recels i en una sensacio de desconfiança davant de lo
desconegut de la que no podia desprendre’m a pesar de les paraules
alentadores de Mr Stevenson qui m’assegurava l’infalibilitat del meu
triumfo. No es nomes triumfar lo que yo pretenía, lo que yo buscava era
una atra cosa mes impalpable, menys tangible, alguna cosa que no
sabria definir, potser la pretensio d’equilibrar l’inquietant sentiment d’i-
nestabilitat del meu espirit que volia serenar en el meu art i que a pesar
dels meus esforços, no podia atenyer. Pero tampoc estic segur de que fora
aço lo que me faltava i necessitava. Ya vorem ...
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X I

Nova York, 31 de març de 1968.

stic en la meua habitacio del pis no se quants del Washington
Square Hotel des d’a on se divisa el naiximent de la Quinta

Avinguda, arteria que dividix en dos l’illa de Manhattan i que va a morir
en el ple cor del Harlem, despres de passar pel vert pulmo de Central
Park.

Davant de mi s’obri l’espectacul, insolit per a mi, de l’horiso de
rascacels en els que el palpebreig vacilant de milers de llums delaten a
una humanitat amontonada i amagada en este alucinant formiguer.
Contemplant este panorama, no me puc substraure al pensament de con-
siderar l’absurt sistema de vida d’esta gent que permaneix emborregada
en eixes masses de formigo com a una immensa bresca d’abelles en la
que cadascu dispon del seu forat, digam-li finestra, pel que pot aguaitar
a l’exterior per a donar-se conte de que el cel i els nuvols encara existi-
xen, de que el sol ix casi tots els dies, de que en la primavera hi ha flors
i de que en l’hivern sol nevar. Me produix una certa tristea pensar que
cada punt lluminos d’estes enormes quadricules sugerix l’existencia
d’uns sers humans qui, en totes les seues esperances, les seues ilusions,
els seus fracassos i la seua desesperacio, viuen a escassos metros dels
seus congeneres dels que no els separen mes que un simple tabic de
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rajoles en la mes absoluta ignorancia dels seus problemes i temors. Estan
perfectament aïllats, cadascu en la seua cela numerada a la que tornen
despres de la seua jornada de treball. Esta vida, si es que se pot dir vida,
està deshumanisda i transcorre en una total soletat en contradiccio en els
primitius instints gregaris de l’home.

Quan arribi a l’aeroport de Nova York, m’esperava un empleat de
la Hoggart Gallery qui m’acompanyà fins a l’hotel a on quedi estajat.
M’aguardava un mensage de Mr. Stevenson en el que m’indicava que
vindria a arreplegar-me el sendema per a acompanyar-me a dinar i tindre
un primer canvi d’impressions. El dinar se desenrollà en gran cordialitat,
posant-me al corrent de les tendencies pictoriques americanes actuals
que “encara que voste no ho crega —me digue— son diferents i mes
modernes que les de Paris”. Tingui l’oportunitat, mes tart, de comprovar
esta afirmacio quan prengui contacte directe en els artistes que aci tre-
ballaven baix uns presuposts absurts i una concepcio de l’art que, prete-
nent obrir nous camins, se quedaven en un gest ridicul de desafiu i pro-
vocacio.

Per la nit estiguerem sopant en The Arts, un local de Bleecker
Street, prop del meu hotel en el que lo mateix se podien prendre unes
copes que menjar alguna cosa que presuntuosament diuen aci “menjar
frances” o, si se tenien condicions, cantar o tocar el piano davant d’un
public mes be benevolent. En este local situat en el cor de Greenvillage
que es el barri neoyorqui en el que residixen la majoria dels artistes, se
reunien un gran numero d’estranys personages, desesperats i allumenats
que, formant rogles, organisaven les mes variades tertulies en les que se
parlava i polemisava de tot lo divi i huma. El trenc d’alba els sorprenia
moltes vegades en els ulls enrogits pel fum i la vigilia i els cervells anes-
tesiats per l’alcohol i la marihuana i les animes enardides per un fals
entusiasme que en freqüencia degenerava en desesperada impotencia.

Fon en este local a on Mr. Stevenson me presentà a uns quants pin-
tors que a la vegada me posaren en contacte en uns atres, eixamplant
d’esta forma el meu circul d’amistats en poc de temps. Mol pronte les
meues visites nocturnes a The Arts constituiren un habit per a mi i arribi
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a trobar-me realment a gust en est ambient que, encara que molt diferent
en la seua substancia, me recordava en nostalgia les tertulies dels cafens
parisencs a les que solia acodir en companyia de Suzette.

Els primers dies, fora pel trastorn que me supongue acomodar-me
ad estes noves circumstancies o per la novetat d’esta atmosfera que cho-
cava en la meua manera de ser, no tingui ni el meus lleu recòrt per ad
ella, pero a mida que anaven passant els dies, anava notant cada vegada
mes la seua absencia arribant en alguns moments a fer-se’m insopor-
tables.

Casi tots els dies li escrivia per a donar-li conte de les meues acti-
vitats per esta ciutat. Pronte comenci a rebre les seues cartes. Suzette me
dia que estava fins a les celles en els seus estudis com a lenitiu per a cal-
mar el dolor que li provocava la nostra separacio. Reconec que es una
borinotada, pero he de confessar que moltes vegades, llegint les seues
cartes, se me n’ixqueren les llagrimes i mes d’una nit la passi en blanc
enyorant el seu calit cos i les seues tendres caricies. El seu recòrt
m’atormentava obsessivament i moltes nits m’atordia en l’alcohol trac-
tant de trobar un poc de pau. Mai no pensi que l’absencia d’una dona
podia dur-me ad est estat d’angoixa. Sentia cóm havia arribat a integrar-
se en ma vida, a incrustar-se dins de mi com si fora un membre mes del
meu cos i la falta d’est orgue, vital per a mi, me produia terribles frustra-
cions que trencaven el meu equilibri psiquic duent-me a un estat d’aflic-
cio dificil de soportar.

Quan el recòrt de Suzette martillejava en el meu cervell en cruel
tenacitat, no podia controlar els meus pensaments que anaven com a
perduts i erratics. En eixos moments, me veïa obligat a deixar tota activi-
tat i a refugiar-me en l’habitacio del meu hotel i en el llit, boca per avall,
donava eixida ad un torrent d’inexplicables llagrimes que inundaven el
meu rostre i banyaven abundantment els llançols.

Afortunadament, estos atacs, perque me mereixien la consideracio
d’atacs de neurastenia, no se repetien en excessiva freqüencia puix m’ha-
gueren reduit a la condicio de subnormal afollat al no poder realisar una
vida de plena normalitat.
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En uns atres moments en els que tornava a la lucidea mental, me
dedicava a coneixer la ciutat acompanyat per Willy O’Malley, un pintor
de segona fila d’orige irlandes que estava practicament al servici de Mr.
Stevenson en el que estava en deute de gratitut per no se quins estranys
favors que li devia. Per encarrec d’est ultim se posà a la meua disposicio
per acompanyar-me per Nova York i mostrar-me els seus racons mes
peculiars. Era este personage un jove simpatic i extrovertit, alt i prim com
a una granera i en un enorme pelam roig que li arribava fins als muscles.
La seua actitut servicial cap a Mr. Stevenson que havia transferit a la
meua persona, arribava a tal grau de servilisme, mes propi de la cega lle-
altat d’un gos, que en mes d’una ocasio, al despedir-me d’ell, ganes
m’entraren de donar-li unes palmadetes carinyoses en el bascoll i de ras-
car-li amistosament el llom. Gracies a Willy conegui els intrincats camins
del metro i les seues conexions, desplaçant-nos baix terra als barris peri-
ferics de la ciutat que arribi a coneixer a la perfeccio. Per a mi, el metro,
del qual el descobriment fiu en Paris ya que en Madrit l’utilisi molt poc,
era poc menys que un artilugi magic que te permetia recorrer la ciutat
afonat en les seues entranyes i emergir en el lloc mes inesperat. Visitarem
el Metropolitan Museum of Art i el Museum of Art que aci li diuen
MOMA per les seues inicials en els que m’entretingui llarcs dies con-
templant les millors pintures de l’impressionisme frances i les teles de
Van Gogh del qual la “Nit estrelada” me causà una forta impressio.
Estigui recorrent les principals galeries d’art, sempre acompanyat i acon-
sellat pel fidel Willy. Conegui la galeria Knoedler & Cº, la Galérie
Maeght, la Malbourough, la Sonnabend i, per supost, la Hoggart Gallery
de la qual el propietari Mr. Stevenson en qui ya me tutejava dient-li
Tommy a seques, despres que ell mateix inicià este tracte de confiança
nomenant-me simplement Vincent, tingue la gentilea de mostrar-me.

E ra esta sala impressionant en les seues dimensions i en la seua
organisacio. Havia en ella varies sales que podien exhibir coleccions
independentment i que gracies a un complicat sistema de mampares
m ovibles, podien ampliar-se fins a alcançar les dimensions desijades.
Disponia tambe de sala de conferencies, bar i d’una ben sortida biblioteca
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de consulta especialisada en art modern en mes de deumil vo l u m n s .
C o m p r ovi la sala que me tenía preparada i quedi sumament satisfet de les
seues condicions puix la disposicio, localisacio i allumenacio feen prevo-
re que les meues teles anaven a ser expostes en una gran dignitat.
S ’ e s p e rava rebre els meus quadros en la galeria dins de deu o dotze dies
puix ya havien segut facturats des de Paris i embarcat en el Havre rumbo
a Nova York. To m my tenía ya en el seu poder tota la coleccio fotogra f i c a
dels llenços aixina com tot el material que fea referencia al meu treball:
catalecs a tot color, critiques i comentaris de prensa i referencies de les
meues exposicioins en Lyon i Paris. Este material havia segut mostrat als
seus colaboradors i ad alguns pintors de la seua confiança i els comenta-
ris havien segut, en principi, altament favo rables, per lo que yo esperava
que la meua mostra anava a constituir un exit.

—Willy t’acompanyarà i te presentarà als millors pintors ameri-
cans del moment si es que encara no els coneixes. Vullc que els perio-
distes que els entrevisten en alguna freqüencia s’aveen a vore’t en ells i
que sapien en anticipacio a l’inauguracio que tu eres Vincent Laffite, pin-
tor frances que has triumfat en la teua terra i que has vingut aci a con-
quistar als americans. Yo m’encarregare de crear l’atmosfera convenient
donant noticies soltes a la prensa.

—Tot aço ¿no te pareix exagerat? —li contesti molest per totes
estes instruccions en les que me tractava com a un peo d’escacs.

—Tu saps pintar, yo, vendre quadros. Deixa’m fer a mi i confia en
la meua experiencia. Aço no es Europa, aci ens movem per unes atres
motivacions.

Les seues paraules tenien una contundencia tan comminatoria que
no m’atrevi sino a assentir en el cap, pero en el meu interior sentia un
profunt desgrat per la seua actitut dictatorial que convertia a la meua per-
sona en una mercaderia que havia que vendre sense tindre en conte les
profundes raïls del meu treball i la seua verdadera significacio. Este prag-
matisme a ultrança, tan america, me produia oix i provocava en mi un
fort rebuig ad estes maneres de fer, mogudes pel mes pur mercantilisme
i que estaven en contra dels meus principis. Yo havia vingut a donar a
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coneixer al public la meua obra esperant ser comprés i en el desig de que
el mensage que pretenia comunicar en les meues teles fora entes pels
espectadors si es que la seua preparacio li ho permetia i no a vendre
menudencies com un quincaller com a unic objectiu. Hauria de tindre
una conversacio en Tommy en la primera oportunitat per a manifestar-li
la meua disconformitat en la seua manera de tractar-me i expondre-li els
meus punts de vista.

Entre les visites als museus i a les galeries d’art i les meues con-
versacions en pintors en The Arts, ani prenint contacte en les actuals
corrents artistiques americanes. Estes tendencies vanguardistes que aci
estan considerades com el non plus ultra, me resultaven, llevat de rari-
ssimes excepcions, anodines, gelades i buides de contengut i no arriba-
ven a emocionar la meua esceptica retina a pesar dels rius de tinta que
feen correr els nobles caps pensants dels critics d’art i les interessades
gassetilles que se publicaven en qualsevol motiu, mogudes per un ferm
proposit de marketing i buscant unicament el triumfo economic dels
patrocinats. L’Art, aixina en mayuscules, en el seu mes alt, estricte i pur
sentit estava casi ignorat i nomes alguns romantics de solida cultura
intentaven practicar-ho.

L’arribada al poder d’Adolf Hitler, l’adveniment del nazisme, la
segona guerra mundial, l’ocupacio de França i Italia per part del nome-
nat Eix i la rigorosa censura del regim autoritari sovietic que no admetia
un atre tipo d’art que aquell que se sometia als seus proposits propagan-
distics propiciaren una emigracio massiva d’artistes plastics d’Europa a
Norteamerica en busca d’un mon mes lliberal i menys compromes. En
un curt periodo de temps, se desplaçaren per a fixar definitiva o espora-
dicament la seua residencia, artistes de la talla de Matta i Tanguy.
Posteriorment ho feren Léger, Man Ray i Mondrian i, ya en 1941, el Papa
del surrealisme com li agradava que el nomenaren, André Bréton i
Chagal, Marx Ernst, Masson i Zadkine. En la caiguda de Paris en 1940,
els alemans cremaren en les Tulleries mes de mig miler de quadros de
pintors moderns per considerar-los “art degenerat”. La supremacia artis-
tica que havia ostentat esta ciutat passà, pels citats motius, a Nova York,
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a on al calor d’estos pintors europeus, sorgi una nova generacio que
intentaven per tots els mijos rompre en el passat i d’esta forma germinà
la denominada Pintura de Vanguardia o Informalisme, com l’Expressio-
nisme Abstracte, la Pintura d’Accio, la Pintura Signica i l’Art Materic que
donaren pas al Pop Art, a l’Art Conceptual, a l’Hiperrealisme, a l’Art
Cinetic, a l’Op Art i al Minimal, corrents artistiques pretesament revolu-
cionaries, pero que en el fondo no reflexaven mes que una total caren-
cia d’idees i conceptes. Qualsevol pintor provist de regla i compas i d’un
poal de pintura i brocha grossa pretenia atribuir-se el titul d’artiste sense
la menor formacio i sense un minim de coneiximents, sent estes escoles
un verdader planter de gent inepta, d’arribistes i de charradors que dona-
ven llargues explicacions per a justificar lo injustificable per a tractar
d’expondre en paraules, en un esforç esteril, lo que els seus llenços no
podien expressar.

Fon en estes corrents a on sorgiren “artistes” que arribaren a
atenyer un gran renom, tals com Jackson Pollock —un dels pocs que se
salven per al meu gust— Jaspers Johns, Roy Lichtenstein, Andy Warhol,
Tom Wessekman, Frank Stella i molts mes dels quals he oblidat el nom
en gran satisfaccio per la meua part i que representaven els diferents
“ismes” de l’Art Informaliste.

A lo manco, aço es lo que per aci asseguren els profunts sabuts qui,
dins del mes radical dogmatisme, declaraven en satisfaccio i evident
orgull cóm esta pleyade de gent ignorant havien arrebatat el centre de la
supremacia parisenca per a tra s l l a d a r-se a la ciutat dels rascacels. En aixo
sí que tenien rao, puix emborronar llenços en grosses pinzellades de bro-
cha i a prendre postures extremades en l’unic objectiu de sorprendre al
publi i irritar-lo, no n’hi havia ningu en Paris que els poguera supera r. En
este sentit, si que se podia considerar a Nova York com a el centre del
mon, a on qualsevol pintoret, si estava ben promocionat i conve n i e n t m e n t
arropat per una bona operacio de llançament, podia alcançar sorprenents
triumfos que feen vibrar d’entusiasme als seus estupits seguidors.

A mi me causava una profunda tristor comprovar fins a quin
extrem de degradacio havia aarribat l’art en el que prevalia sobre totes

177



les coses el sentit comercial i oportuniste en un total oblit de contengut
i mensage. Tota esta pintura, ya ho he dit, me resultava buida, realisada,
llevat d’algunes poques excepcions, per gent sense cap de preparacio
artistica, moguda pel poderos motor dels diners.

Gracies a Willy conegui en The Arts ad un grup de pintors que se
reunien casi totes les nits i que se dedicaven majorment a la dotoreria i
a criticar desapiadadament als seus companyers en quan giraven l’es-
quena, com sol ocorrer en casi totes les parts. Eren tots molt simpatics i
a la primera ocasio, m’invitaren a participar una nit en lo que ells dien
Action Painting, Pintura en Accio.

—¿I en qué consistix aixo? —pregunti.
—Tu no te preocupes. Dema, despres de sopar aci i prendre unes

copes, anirem al meu estudi que està aci al costat en uns quants artistes
i nos posarém en moviment. El secret es que hem de colocar-nos un poc
i posar-nos en situacio. Colectivament, en l’intervencio de tots, pintem
tants quadros com persones assistim.

Encara que l’dea me pareixia estrafalaria, per tal de tindre una
nova experiencia, doni el meu consentiment. A la següent nit, me pre-
senti en el bar a on ya m’estaven esperant. Willy no ana ya que no li abe-
llia participar alegant que ya estigue una vegada i no quedà satisfet.

El propietari de l’estudi i promotor de l’operacio, un tal Steve
Keller, me presentà als participants. Eren estos Tom Paterson, Sammy
Willis i John Hopkings, una marieta que no podia ni volia amagar la seua
condicio d’homosexual. Tambe hi havia una dona en el grup, Anita
Bronson, de pell morena i cabells obscurs d’indubtable orige portorri-
queny. Era esta chicona menudeta i bledana, de cos molt ben format i
atractiu que me cativà rapidament per la seua actitut alegre i desembolta.

Despres de sopar, començarem els cinc a beure whisky com a des-
esperats. “Es per a posar-nos a to”. Nos fumaren uns cigarrets de mari-
huana i quan el cap de l’operacio considerà que els anims estaven lo
suficientment preparats, nos dirigirem passejant en pas vacilant al seu
estudi. Era este un enorme local en un trespol altissim, situat en un pri-
mer pis que antigament havia segut un almagasen. En entrar me
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sorprengue l’alta temperatura de l’ambient avivada per una imponent
caldera de carbo que bufava i llançava sense parar glopades d’un aire
torrit. Recolçats en les parets havien dispost sis panels de fusta, tants com
assistents, de dimensions descomunals. Mes tart comprengui per qué
pintaven sobre taules i no sobre teles. Estes no haguerem resistit sense
trencar-se o esgarrar-se les furioses embestides de les broches que, bran-
dades com a machets, agredien les, al principi, impolutes superficies.

Escampats per terra, prop dels inclinats taulers, apareixia una
ingent quantitat de poals de pintura, acrilica, faltaria mes, en els seus
colors mes purs —crec que ne conti mes de trenta, no recorde be—,
cadascu d’ells en la corresponent brocha afonada en el liquit. Per terra se
veïen tambe graneres, rodets i draps que foren utilisats posteriorment com
a pinzells. En un dels racons, una cadena musical proveida de potentis-
sims b a f l e s, llançava a l’aire, a tota virolla, un concert inacabable de
musica dodecafonica que pareixia el cloixir d’una maquina ave r i a d a .

Com el calor era insoportable i a requeriment de Steve, nos lleva-
rem part de la nostra roba. Anita, tambe, i continuarem fent practiques en
la botella de wh i s ky que passava de boca en boca bevent-nos les bave s
de tots els participants i que era substituida en un dir Jesus quan se li esco-
m e n ç ava a vore el cul. Els porros feren la seua aparicio contribuint a crear
una atmosfera alucinant. Entre la marihuana, l’alcohol, el calor, la musi-
ca i les risotades i chillits que donavem tots, enfebrits per aquell ambient
de folls, comenci a notar com el meu cap pareixia que començava a des-
variar per lo que prengui la sabia decisio de no beure mes ni inhalar mes
herba. De sobte, Steve prengue una brocha de les mes grans, la remogue
dins d’un poal d’un violent color vert i corregue com a un posés cap a les
taules començant a propinar brochades per totes bandes com si fora Sant
Jordi degollant moros. Allo fon com a un senyal per a que s’iniciara el ball.
Tots a la vegada l’imitarem i proveits de l’instrument triat, brocha, gra n e-
ta o rodet, començarem a trascolar diferents colors des dels poals als tau-
lers. Nos moviem excitats com en un ball desenfrenat. Entropeçave m
entre nosatres donant-nos involuntaries brochades en els nostres cossos
que, casi sense donar-nos conte, aparegueren totalment nus.
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En el trespol hi havia uns potents ventiladors que proyectaven cho-
rros d’aire calent acumulat en la part mes alta del local lo que provoca-
va el secat casi immediat de la pintura acrilica.

Se repartiren unes estranyes pastilles de colorins que m’abstingui
de prendre que contribuiren a enardir encara mes aquella atmosfera
calenta i agobiant. La marieta, en gest d’inefable gracia, afonava la bro-
cha en els poals i corria botant com si estiguera ballant el Llac dels
Cignes i rematava les seues aerees botades estampant delicadament la
seua brocha en la taula corresponent. Sammy, en malevola intencio,
aprofità un descuit d’Anita per a donar-li una brochada d’un brillant
color escarlata en el centre del seu sexe, omplint-li la part interior de les
seues cuixes de roigs escorrims que pareixia qaue haguera tengut una
instantanea i generosa enramada menstrual. Yo, no volent quedar-me
arrere, tambe volgui participar i m’afanyi en pintar-li el seu atractiu cul,
que en les seues alternant pujades i baixades del seu caminar me tenía
fascinat, en un delicios color malva. Estavem tots plens de pintura multi-
color que s’escampava per terra i per les parets en una verdadera orgia
cromatica. Les nostres cares estaven tan pintarrejades que pareixiem
indis apaches en peu de guerra.

La marieta, en un arrebat d’inspiracio, acostà un poal de pintura
blava al pene erecte de Tom i ans de que poguera donar-se conte, l’afo-
nà en el mateix banyant-lo de color i aprofità aquell magic instant per a,
utilisant est orgue com a singular portador de pintura, fer verdaderes fili-
granes en un dels taulers en grans protestes i ganyits de dolor per part del
propietari de tan original pinzell.

Arrastrat per l’accio del marica, prengui a Anita qui començà a
chillar i camejar, me la carregui en un sol moviment sobre els meus mus-
cles i m’ocupi en estampar el seu cul, encara chorrant de color violeta
clar, en la taula que me corresponia, comprovant en satisfaccio que l’im-
pronta contribuia a embellir el conjunt general de l’obra.

Agotat pels esforços, quedi assentat per terra i immediatament, la
marieta qui demostrava una inusitada activitat com a conseqüencia de
les drogues, intenà buscar-me, digam, les cosquerelles. Hagui de plantar-
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li cara i colocant la meua boca a escassos milimetros del seu oit, li brami
fortament com un lleo, que Deu no havia volgut que el meu desti trans-
correguera per estes sendes per ad ell tan grates i plaenteres. Sorpres per
la meua contundent negativa a prestar-me a les seues manipulacions ya
que la admissio de la seua presencia com a homosexual suponia el nos-
tre tacit permis per a les seues activitats, feu un gest de desgrat i buscà
en rapidea un atre objectiu mes dispost. Pronte descobri a Steve qui, per
terra, en l’esquena recolçada en un dels taulers i rebent sobre el seu cap
les intermitents chorritades multicolors que caïen del quadro que ya se
podia considerar finalisat, estava sumit en un profunt estat de sopor i
gojant de les alucinacions de les drogues i ad ell se dirigi per a prestar-li
les seues atencions.

Pres de l’excitacio, intenti localisar el desijable cos d’Anita, pero
estava massa ocupada per a que yo tinguera algun lloc en les seues acti-
vitats. La portorriquenya s’entreveïa entre els membres de dos homens,
braços i cames, que no pogui identificar, que s’afanyaven en palpejar-la
i intentaven penetrar-la alternativament pels forats naturals del cos sense
arribar a conseguir-ho degut a la soberana borrachera que portaven.

La bacanal d’alcohol, drogues, sexe i pintura arribà al seu apogeu
i a la fi anarem afonant-nos u per u, exhausts i suorosos, caent desfallits
per terra que estava plena de tolls de pintura i regalls multicolors. La
majoria dels poals s’havien bolcat i el seu contengut s’esvarava per terra
atenyint les escales que donaven al carrer per baix de la porta d’entrada
com pogui comprovar el sendema.

Quan desperti en una ressaca monumental i despres de llaborio-
ses llavujades per a desprendre’m de la pintura seca que cobria casi per
complet el meu cos, me vesti i me n’ani a l’hotel en el cap buit, la memo-
ria en blanc i un fort sabor amarc en la boca i en l’anima. Me giti i, cosa
rara, pogui descansar dormint moltes hores d’un tiro.

Pocs dies despres els viu en The Arts tan tranquils, conversant ani-
madament com si no res haguera passat. M’indicaren que devia pagar
una certa quantitat de dolars —la Action Painting la feen a miges, puix
eixa era la costum— per a sufragar les despeses de la pintura, taulers,
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broches i, sobre tot, la netejada del local que havia quedat com ningu se
pot imaginar. El whisky, la marihuana i els alucinogens corrien per conte
d’ells com a demostracio de simpatia cap al nou integrant del grup.
Tambe me digueren que quan volguera podia passar per l’estudi a arre-
plegar el quadro que me corresponia per la meua colaboracio en l’indi-
cacio de que estava autorisat a posar a continuacio de la meua firma la
frase Colective Action Painting. Naturalment, ni foll haguera yo firmat tal
porqueria, pero sí volgui retirar-lo i guardar-lo com a recòrt d’aquella nit
que dificilment anava a oblidar i ademes, ¡que collons! tenía la magnifi-
ca impronta, varies vegades repetida, del maravellos cul d’Anita.

Estigui uns dies descentrat i com a perdut, sense trobar l’assos-
sec ni la pau per al meu espirit. Tenía observat que cada vegada que
rebia carta de Suzette, fet que se repetia en extraordinaria puntualitat
cada set dies i que era contestada casi d’immediat, en lloc de rebre-la
en alegria, me sumia en un estat depressiu que era tant mes greu quan
mes tendra i apassionada era la seua missiva. La seua absencia me pro-
duia un sentiment de desolacio i desesperança que no desapareixia
sino despres d’uns dies, renaixent de nou el meu equilibri interior i el
meu minvat entusiasme conforme passaven estos. Este fet, repetit sema-
nalment en increible precisio, marc ava en el meu estat d’anim com a
un biorritme descendent/ascendent que me portava d’una profunda
depressio a una exagerada euforia. Estos canvis d’humor tan contra s t a t s
no passaren desapercebuts per al meu companyer Willy i en els
moments baixos intentava animar-me contant-me les seues experien-
cies pictoriques.

—¿Saps, Vincent? Yo soc un dels pocs pintors que encara pinta a
l’oli i ademes, figuratiu.

—Puix eres una rara avis en este endemoniat païs en que tots pin-
ten en eixa merda de colors producte de la quimica sintetica. ¿I que es
lo que pintes?

—Principalment, païsage a l’aire lliure, en un cert recòrt impre-
ssioniste: Som un chicotet grup de pintors que seguim l’escola tradicio-
nal, encara que no estem aferrats al passat, no cregues. Quan vullgues
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te’ls presentare. Algu d’ells coneix la teua obra per mig dels catalecs que
te Mr. Stevenson i son verdaders admiradors teus.

L’idea de contactar en gent que utilisara els mateixos procedi-
ments que yo me resultava molt atractiva.

—¿I com es que no me’ls has presentats encara?
—Nosatres no solem anar per The Arts. Hauras notat que tots els

que se deixen caure per alli pertanyen a les mes furioses vanguardies que
a mi tampoc m’entusiasmen massa. Estem aveats a anar a un bar en el
cantó de Broadway en Housten Street, no llunt del teu hotel. Quan vull-
gues, podem passar-nos per alli, pero no li ho digues a Mr. Stevenson.

Anarem un dia i comprovi en agradable sorpresa que este local tenía
un aire totalment europeu a diferencia de The Arts en el que els anuncis de
Coca Cola i hamburgueses apareixien per tot arreu. L’ a t m o s f e ra estava
plena d’una boira espessa i dolça de fum de pipa i les parets estaven cober-
tes de quadros sense emmarc a r, caricatures de personages coneguts i foto-
g rafies dedicades. La gent que me presentà resultà ser encantadora, bohe-
mis i visionaris, pero lo suficient entesos en art com per a que simpasitaren
d’immediat. L’ambient era molt animat i excessivament sorollos, no obs-
tant, hi havia un aire mes intelectual i refinat, lo que no vol dir que en algu-
nes ocasions, les discusions arribaren a les mans, o millor dit, als puny s ,
puix era freqüent entre estos besties d’americans que acabaren a colps.

Tinc observat que entre estos artistes hi ha una alta proporcio
d’homosexuals. Dir aci que eres pintor es casi com declarar que pertanys
ad eixe grup. Marietes, mariquites i maricons pululen com a delicades
palometes per estos ambients en numero molt superior a lo que es habi-
tual en Europa i pareix que troben refugi acollidor en l’art per a la seua
controvertida i sensible personalitat, entregant-se al seu treball en mes
llaboriositat i afany que el restant dels artistes.

Hi havia en este grup que me presentà Willy homens, dones i
¿com no? algunes marietes. Me reberen en oberta simpatia i pronte la
conversacio derivà cap a la meua pintura i a les meues maneres d’en-
tendre-la. Alguns d’ells eren ya coneixedors dels meus treballs i estaven
interessats en comprendre els meus conceptes artistics.
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—¿Fa molt de temps que no pintes? —me preguntà un tal Peter no
se qué.

—Des de que estic aci, fa casi mes i mig.
—¿Per que no vens un dia pel meu estudi per a coneixer les meues

teles? Si tens ganes i temps, pots prendre els pinzells i fer alguna coseta
per distraure’t.

Esta desinteressada invitacio m’afalagà en extrem i quedarem que
al sendema me passaria per sa casa en companyia de Willy per a conti-
nuar charrant i vore els seus quadros. Tenía ganes de vore pintura de
qualsevol estil i escola, pero que no fora abstracta, per favor. Els meus
ulls desijaven descansar de totes estes chafarrinades que estava veent
diariament i vore pintura, pintura de veritat.

—Vingau enjorn, ad aixo de les huit. Yo matinege i treballe en l’es-
tudi nomes pels matins. Aci tens la direccio —afegi entregant-me un
paper.

—D’acort —li contesti—, alli estare.
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l seu estudi resultà ser una andana al mes pur estil bohemi, en les
seues inclinades vidreres provistes de cortines corredices i l’estufa

de llenya en el centre de l’habitacio en la que se mantenia calenta una
enorme cafetera plena d’una clara infusio que aci diuen cafe america.

Willy, ya coneixedor de l’obra de Peter no se qué, crec que tenía
un llinage polones d’impossible pronunciacio, m’ana mostrant els llen-
ços que estaven per terra recolçats en les parets. M’agradà la seua pintu-
ra. L’artiste fixava en mi la seua mirada interrogant esperant oir la meua
opinio. Quan acabi de vore la totalitat dels quadros, els apunts i dibui-
xos clavats en chinchetes per tot arreu, me preguntà:

—¿Que te pareix?
—Mol be —li contesti laconicament.
—¿Que veus en ells?
Abans de respondre-li, se detingueren els meus ulls en la seua

biblioteca en la que se veïen una infinitat de llibres d’art perfectament
ordenats i classificats.

—No pot negar-se que estas influit pels fauves europeus i pels
expressionistes alemans. En el teu treball transpiren estos pintors i, no
obstant, has sabut donar-li la teua personalitat.

—Efectivament, he estat en Europa i ademes he estudiat les obres
de Dufy, Dérain, Vlaminck, Rouault i Van Dongen, entre uns atres. Tambe
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conec els treballs dels grups alemans Die Brücke i Der Blaue Reiter i dels
pintors Kirchner, Nolde, Kokoschka ...

Peter parlava apassionadament i la seua veu s’havia alçat per a
donar mes força a les seues paraules.

Talli el seu monolec:
—Sí, en estos se veuen recòrts de tots estos pintors, pero n’hi ha

un atre que no has nomenat i del qual la presencia es patent per eixe
patetisme que se veu, per eixemple, en eixos quadros d’ahí.

—¿A qui te referixes?
—A Chaïm Soutine, el pintor malait.
—¡Ah, si! Magnific pintor, dolorit i patetic. Conec la seua obra,

pero tinc d’assegurar-te que quan pinte no ho faç imitant a tal o qual
artiste ...

—Ya ho se —l’interrompi—, pero lo que no podem evitar es que
eixe substrat cultural d’imagens i conceptes que portem dins en l’estudi
d’uns atres pintors i que, a poc a poc, se va posant en la nostra cons-
ciencia i va conformant, sense donar-nos conte, la nostra personalitat,
aparega en el llenç subsconscientment. Aço nos passa a tots. A mi m’o-
corre, fixa’t quina contradiccio, en Velázquez i Van Gogh.

—No ho entenc —digue Peter—. Les fotografies que he vist en la
Hoggart tenen un expressionisme que recorden lluntanament a Van
Gogh, pero no tenen res de velazquenyes.

—Aço es molt dificil d’explicar. Potser que qualsevol dia t’ho puga
aclarir.

Estiguerem aixina parlant durant varies hores i en la nostra con-
versacio intervingue algunes vegades Willy, sorprenent-me per les seues
acertades opinions que revelaven una solida cultura, poc usual en este
païs.

Quan ya nos despedirem, digue Peter:
—¿Quan de temps te costa pintar un nu com els que vas a pre-

sentar en la Hoggart Gallery?
Sorpres per la pregunta de la qual la finalitat no atenyia a com-

prendre, contesti:
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—Un dia, dos, potser un mati no mes. Si me concentre previament
per a organisar mentalment com vaig a pintar, ho puc acabar en una sola
sessio. Aixo depen. ¿Per que ho preguntes?

—M’agradaria molt vore’t pintar. ¿Voldries vindre per a fer-ho per
a nosatres? Una de les nostres companyeres, Nancy, pintora tambe, crec
que se prestaria en gust a servir-te de model. Despres, si vols, pots afegir
el quadro a la teua exposicio.

L’idea m’agradà. Me caïa be este Peter que ademes de bon pintor,
pareixia ser bona persona. Li respongui afirmativament i al sendema me
trobi davant d’un llenç de bones dimensions, en la paleta en la ma
esquerra, un manoll de pinzells en la dreta i un monto de tubos d’oli de
primera qualitat damunt de la taula. Inspeccioni meticulosament els di-
ssolvents, verniços i secatius i mereixqueren la meua aprovacio.

Ademes de Peter, hi havia quatre pintors mes i Nancy, nua, assen-
tada en les cames creuades en una senzilla cadira, en posicio de tres
quarts, girava el seu atractiu rostre cap a mi, fixant en els meus ulls la
seua verda mirada.

—¿Podem parlar o sentir musica? —me preguntà u d’ells.
—Podeu parlar lo que vullgau, no me molesta i si poseu musica,

millor, pero res d’eixes tabarres modernes que no fan mes que alterar-me
els nervis.

—¿Mozart, Beethoven, Vivaldi?
—Me es igual... Vivaldi, millor. ¿Teniu les Quatre Estacions?
—Si, aci està la cinta.
—Puix avant.
Ans de començar a pintar, m’assenti en una cadira baixa i, entre-

tancant els ulls i mirant a la model, comenci a analisar els obscurs i clars
i a planificar la gama de colors que anava a utilisar. Mentalment fiu un pro-
yecte de composicio i ordeni a Nancy que va r i a ra llaugerament de posi-
cio. Estigui aixina concentrat durant llarcs moments, imaginant el quadro
ya acabat, en els colors del fondo i les carnacions de la dona. Calculi la
potencia i el valor de llums i ombres i quan ya sabía lo que volia, comen-
ci a triar tubos i a posar l’oli ordenadament en la meua paleta.
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De sobte, sense motiu aparent, tingui en la meua memoria un
esclafit de llums, colors i recòrts que passaren fugaçment per la meua
ment. Viu ma casa de Manises en la que tants moments passi estudiant,
el seu pati en les llimeres ferides pel sol abrasador de l’estiu, el meu estu-
di, el forn moru de ceramica, els carcavons del riu a on solia anar a
passejar i a dibuixar i la terraça de la meua casota a on me recreava en
la visio de l’hort i de l’aqüeducte roma en les seues penjants estalactites.
Ho veïa tot en una diafana claritat, com si estiguera davant. Fon com un
rellamp repenti que despertà en la meua memoria casi dormida recòrts
de coses i llocs que potser mai no tornaria a vore, deixant-me afonat en
una tristea que me mantingue fora de mi uns instants.

Els meus companyers, percatant-se de que alguna cosa estranya
me succeia, me preguntaren:

—¿Estas be? ¿Te passa alguna cosa?
—No, no, no me passa res. Per uns moments he estat absent i molt

llunt d’aci, pero ya estic aci de nou, me trobe be.
Fiu un esforç de concentracio i als pocs segons estava totalment

abstret. Per a mi no hi havia res en el mon mes que la meua model plena
de llinies i colors. La meua ment començà a ordenar a les meues mans
els seus primers moviments en els pinzells. En un blau ultramar molt
diluit en essencia de trementina, determini en uns pocs traços el contorn
de la figura i alguns detalls dels plecs de la cortina. Havia pensat fer el
fondo en un carmesi profunt per la part de dalt i vert esmaragda llumi-
nos, per la part de baix. El cos el faria en grocs per a les llums i blaus i
violetes per a les ombres. Naturalment, aço era un esquema general en
el que hi havia molt que matisar i corregir.

Estava tan entregat en el meu treball que ya ni la musica oia.
S’acabà Vivaldi i Mozart i Beethoven i yo sense enterar-me. En un
moment de respir per a que la model poguera descansar i estirar les
cames, percebi una sincera admiracio en el meu chicotet public que,
silenciosament, seguia en interes els moviments de la meua ma mesclant
colors en la paleta i deixant-los, algunes vegades en suavitat, unes atres
en energica violencia, en el llenç que s’estremia al contacte del pinzell
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com emocionat per la responsabilitat de ser el depositari d’una obra
d’art.

—Vincent, tens un domini extraordinari del dibuix i una seguritat
en el concepte del color que nos tens maravellats.

Fiu com si no res haguera oit i continui en la meua faena en quant
Nancy m’indicà que ya estava preparada per a reprendre la sessio. Tenía
esta chicona un cos ferm i elastic, potser producte de qualsevol tipo de
gimnasia, en el que, a pesar del seu indubtable atractiu, yo no veïa mes
que llampades de llum agressiva i suavitat d’ombres, oblidant-me de la
seua condicio de dona. En la seua mirada, que no se separava de la meua
tal com li havia ordenat, cregui percebre un cert matis d’ironia o de pro-
vocacio, no se explicar-ho be, pero lo que sí que se es que no me mira-
va en la fredor d’una model professional.

La llum del clar mati neoyorqui entrava a brolls per les claraboyes
que a l’estar orientades al nort, no experimentava canvis en la seua inten-
sitat lo que me permetia pintar en la mateixa llum tot el temps.

El joc contrastat dels complementaris —roig i vert en el fondo i
groc i violeta en la figura— donava al retrat un aspecte d’excessiva vio-
lencia que hagui de contindre en aplicacions de colors neutres —grisos
i parts— en les zones de contacte entre estes tonalitats tan agressives. El
conjunt anava atenyint els resultats proyectats per mi a l’inici de l’obra i
el colorit, realisat en colors casi plans sense pretendre alcançar cap de
relleu, transmetia una forta expressivitat. Intenti i crec que ho consegui,
jugant en les masses de colors i en la composicio i distribucio dels
mateixos, mes que un dibuix cuidados, donar al llenç una sensacio d’an-
goixa, entre tragica i misteriosa.

Estava ya finalisat el mati, quan consideri l’obra totalment acaba-
da. Despres de separar-me uns passos i contemplar-la en els ulls entre-
tancats, me dirigi a Nancy i li digui:

—Ya pots vestir-te, aço ya s’ha acabat. Has posat com a una ver-
dadera professional, aixina dona gust.

Nancy cobri el seu cos en una bata i se dirigi a vore el quadro que
tenía prohibit vore durant la seua eixecucio evitant aixina que poguera
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influir en el seu estat d’anim i per tant, en la seua manera de posar. Els
demes artistes que al final s’havien despreocupat, potser un tant avorrits
per tan llarga sessio, tambe acodiren a vore’l. Els elogis espontaneus no
se feren esperar:

—¡Es extraordinari! —digue Nancy.
—¡Maravellos! —exclamà Peter—. Tens una facilitat excepcional

per a concebre i combinar colors. Les masses i proporcions dels com-
plementaris, tan feridores a la vista, estan perfectament organisades i la
seua virulencia està molt ben corregida per eixos grisos blavencs i ver-
dosos en els llocs de transcicio. ¡El color parla a soles, pareix que canta
i ho diu tot! ¿Com pots conseguir aço en una sola sessio?

—Es la meua ment la que pinta, Peter, la meua inteligencia, la
meua preparacio, els meus coneiximents, la meua sensibilitat. La ma que
porta el pinzell es no mes que un simple instrument a les ordens del meu
pensament i de la meua imaginacio. L’habilitat per a pintar i dibuixar es
simple artesania, necessaria, faltaria mes, pero res mes que ofici. Sense
ella es dificil pintar. Si la tens, seras un bon pintor, pot ser que fins a un
magnific pintor, pero per a ser artiste fa falta molt mes, fa falta intuicio,
sentiment, passio, sensibilitat ... en una paraula, anima.

Yo mateix estava gratament sorpres i satisfet de les meues paraules
per esta improvisada lliço d’art donada ad este grup de pintors que, per
l’expressio dels seus rostres, veïa que havia segut acollida en evident
atencio com si haguera parlat un catedratic, guanyant-me d’immediat el
seu respecte i consideracio.

Estiguerem fent comentaris sobre el meu treball, sobre les influen-
cies que se veïen en ell d’uns atres pintors europeus, fauves i expressio-
nistes, sobre les mil formes d’entendre i interpretar la pintura i entre cha-
rrada i charrada, se nos feu l’hora de dinar. Estavem a punt d’eixir, quan
me digue Peter:

—M’imagine que este quadro l’inclouras en l’exposicio que vas a
inaugurar dins de pocs dies.

—No, senyor. Este quadro no està en el catalec i he pensat que te’l
pots quedar tu com a recòrt del meu pas per esta ciutat.
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—Pero ... aixo no pot ser —respongue impressionat—. No puc
acceptar-lo, este quadro val moltissims diners.

Intervingue Willy:
—I ademes el teu contracte en Mr. Stevenson me pareix que no te

permetra vendre o regalar res.
—No m’he llegit la lletra chicoteta, pero encara que aixina fora...

¡a la merda Mr. Stevenson! Yo faç en la meua obra lo que m’ix dels ...
—Està be, l’accepte i te promet que mai el vendré. El penjare aci

mateix en el meu estudi en un lloc preferent. Per cert, no l’has firmat,
m’agradaria que me’l dedicares.

Aixina ho fiu i a continuacio nos n’anarem tots a dinar invitats per
l’euforic Peter qui estava emocionat per l’obsequi que acabava de rebre,
a un dels millors restaurants del carrer Broadway, a on menjarem esplen-
didament i allargarem la tertulia fins que se feu de nit, parlant de l’art, el
seu orige, la seua necessitat i les seues conseqüencies.

En un moment de la conversacio, sorgi inevitablement el nom de
Velázquez com a mestre indiscutible de la pintura espanyola del segle
XVII i el meu orgull que devia mantindre’s amordaçat, m’impelia a pre-
sumir dels meus coneiximents sobre ell. Willy, que havia estat en Europa
i havia visitat el Prado, el coneixia molt be i els demes, incluint Nancy,
l’havien estudiat tambe en els llibres.

—Conec com els meus dits tota la seua obra i he fet multitut de
copies dels seus llenços.

—¿A on has fet les copies i de quins quadros?
Immediatament me doni conte de que la meua vanitat m’havia

espentat a cometre una terrible indiscrecio. No crec que l’Interpol
haguera oblidat encara aquell assunt de la National Gallery. Tracti d’elu-
dir la resposta, contestant en ambigüetat:

—En casi tots els museus, llevat els d’Anglaterra i he copiat qua-
dros de varis temes —la meua escassa modestia m’espentava en força a
seguir fanfarronejant—. Soc capaç de pintar, no en una sola sessio, evi-
dentment, un quadro al mes pur estil velazqueny si tinc a ma els mate-
rials convenients.
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—¿Per que no nos fas una demostracio? ¿Per que no fas un nu de
Nancy? —me forçà Peter.

Quedi vacilant uns instants i pel meu cap cavalcaren els recòrts
que ara me pareixien tan lluntans, com embolicats en la boira, de les
meues llargues sessions davant dels llenços del meu admirat mestre. El
fet de tornar ad aquells moments en els que, en el meu estudi de Madrit
del carrer Huertas, recreava en verdadera fruïcio la seua obra imprimint-
li tot el seu caracter i mestrea, tenía un fort atractiu per a mi i constituia
tot un desafiu que me fon impossible rebujar. Despres d’uns instants de
dubte, prengui la meua decisio:

—D’acort. Despusdema, a les huit en punt, nos vorem en el teu
estudi, pero abans necessite un llenç de lli de trama densa d’uns dos
metros d’ample per uno trenta d’alt, aproximadament, i tambe els se-
güents materials —tragui una llapissera i fiu una extensa nota de dissol-
vents, gomes, verniços i laques en els seus noms ben detallats que entre-
gui a Peter—. ¿Podries conseguir-me tot aço per a dema per la vesprada?
¡Ah! Tambe necessitare blanc de plom i tubos d’oli dels mes antics que
pugues trobar. Ya tindre temps de revisar-ho tot. Tin doscents dolars i ya
farem contes. Si te falten diners, ya te’ls donare.

Peter contemplava estranyat aquell galimaties de noms rars.
—Crec que sera suficient —me contestà—. El blanc de plom es

molt verinos i ya no se fabrica. En quant a tots estos productes ... ¡espe-
ra, ya ho tinc! En l’almagasen de Blackburn es possible que ho trobe tot,
inclus el blanc. Este droguer te almagasenats una infinitat de materials
rarissim que no se per a qué servixen, des dels temps de son besyayo.
Dema de mati, a primera hora, estare alli.

—D’acort —li contesti en els ulls brillants per l’excitacio davant
de la proximitat de l’aventura velazquenya—. En quant ho tingues,
m’avises i per la vesprada anire a ta casa a fer les meues mescles. No cre-
gues, alguna de les formules son de la meua invencio i les guarde en
secret. Si per la vesprada conseguixc acabar-ho tot, despusdema comen-
çare a pintar. ¿Estas d’acort? ¿I tu, Nancy? —Els dos me contestaren afir-
mativament en el cap, pero Nancy intentà aclarir alguns dubtes:
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—¿Quant de temps creus que tindré de posar?
—A lo manco, una semana, començant a les huit del mati fins a

l’hora de dinar. Per la vesprada, com la llum es diferent, tindrem de des-
cansar. Ya se que no eres model professional —continui— i que vas a
perdre molt de temps. No se cóm cobren aci les models. Entera’t i te
pagare lo que siga, a lo manco, com a la millor.

—No es aixo lo que me preocupa, Vincent. Ser pintada per tu ya
es suficient recompensa. Se tracta de que tinc algunes coses pendents per
resoldre i he de planificar el meu temps. Pots contar en mi durant una
semana, pero nomes pels matins ¿eh?

Per la vesprada del sendema i despres de rebre de Peter l’avis tele-
fonic de que tots els productes —casi tots, me digue— estaven en el seu
poder, me presenti a soles en l’estudi —no volgui tindre a Willy com a
testic de les meues secretes manipulacions— a on passi fins a ben entra-
da la nit mesclant, calfant, filtrant i decantant aquelles materies d’acort
en les meues formules empiriques.

Aquella nit la passi en blanc. No podia dormir pegant-li voltes a
la meua imaginacio de cóm tenía de pintar el quadro. Despres de mol-
tes consideracions, prengui una determinacio: pintaria a Nancy com a
la Venus del espejo, en un fondo de colorit paregut i un llançol gris plata.
En lloc de l’angelot posaria al gosset de Peter sostenint l’espill en la seua
pota i en un repeu de fusta penjat en la paret pintaria alguns objectes
actuals —ya determinaria quins— per a posar de manifest la no inten-
cionalitat de fer una falsificacio de Velázquez. El colorit havia que variar-
lo per a que el recòrt de l’original no fora tan evident i potser convindria
situar a Nancy recolzada sobre el seu flanc esquerro, es dir, en posicio
inversa a la de la Venus.

Per lo mati, me prengui dos tasses de cafe ben carregat per a trac-
tar d’espavilar-me i ben enjorn, ya estava en l’estudi de Peter qui ya m’es-
tava esperant en companyia de Nancy i Willy. Els expliqui breument el
motiu i la disposicio del quadro.

—En este llibre de Velázquez hi ha una bona reproduccio —me
sugeri Peter.

193



—No me fa falta —li contesti en la suficient superbia com a per a
donar-li a entendre la meua superioritat—, conec de memoria eixe qua-
dro, millor inclus que el propi Velázquez.

Arregli el divà en un llançol blanc convenientment arrugat per a
obtindre els plecs necessaris sobre el que coloqui un tros de tela gris obs-
cur. Posi una manta grana com a telo de fondo i fiu estendre a Nancy
d’esquena sobre el seu costat dret. Despengi l’espill del bany i en unes
caixes de carto l’apuntali de manera que se reflexara en ell el seu rostre.
Realisi algunes variacions i reacomodi a Nancy en una posicio mes
correcta. Despres de moltes comprovacions en l’original que tenía gravat
a foc en la memoria, digui en impaciencia:

—Ara no toqueu res, per favor. No mogau res del seu lloc ni inten-
teu corregir ni un plec de les teles. Tot ha de quedar com està en este
moment. ¿T’enrecordaras, Nancy, de la teua pose? Has d’estar aixina
moltes hores. Sera convenient que descanses en quan notes el menor
cansanci puix es precis que estigues totalment relaxada i sense la menor
tensio. Pensa que eres una deesa, que eres Venus. Mentrimentres te dis-
tendixes, yo seguire pintant el llit i el fondo. ¿Estas preparada?

A la seua resposta afirmativa comenci a situar en total precisio els
punts que havien de servir-me de referencia durant tota l’eixecucio del
quadro. Encaixi totes les formes i, com ya sabía fer-ho, d’una sola pinze-
llada, traci l’arabesc del seu cos des del cap fins a la punta del seu peu
dret. La composicio m’agra d ava. Esbossi rapidament l’espill i la silueta del
gosset que fiu de memoria i dibuixi baix de l’esquena de Nancy un bos-
queig d’un velador en el que pensava colocar un pot de Coca Cola, un
cendrer de ceramica i un paquet de tabac mentolat d’envoltori vert que
c o n t ra r r e s t ava el roig del pot. A ultima hora havia canviat el repeu de fusta
pel velador que me pareixia mes estetic i no desnive l l ava la composicio.

Comenci freneticament a tachar el quadro en colors molt diluits
en aiguarras per a que no quedara res del blanc del llenç. La grana del
telo, el blanc del llançol, el gris obscur de la tela i el rosat de la carn ocu-
paren la tela. Noti que Nancy se movia nerviosa, potser presa d’una
rampa i decidi suspendre la sessio.
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Havien arribat els amics de Peter que miraven en curiositat l’al-
vanç del meu treball i oien complaguts les explicacions que els donava
sobre l’objectiu final de la meua pintura. Era ya l’hora de dinar i se n’a-
naren al bar del cantó. Yo me quedi a soles en l’estudi.

Ya menjare un poc de salchicha que he vist per ahi. Mentrimentres
dineu, fare uns quants dibuixos del gos. Per cert ¿com li diuen?

—Jasper —contestà Peter—, es molt carinyos i inteligent.
Era un gosset d’aigües com aquells que solia pintar Albert Durero,

del qual el recòrt me donà l’idea d’introduir-lo en el quadro. Era joganer,
simpatic i molt nervios. Quan li chillava per a que s’estiguera quet, venía
a llepar-me les mans, faena en la que posava tot el seu afany. El dibuixi
casi de memoria degut al seu constant moviment. El seu pelam, llarc i
revolt, tenía un bonico color dorat que quedaria molt be en el conjunt
del quadro i la seua mirada, negra i desperta, s’endevinava mes que se
veïa entre els seus penjants frangetes.

Passi tota la vesprada fins a que començà a faltar-me la llum,
entregat en pintar a Jasper i al velador en el que ya havia dispost els dife-
rents objectes que previament havia seleccionat.

Nancy i Willy no tornaren despres de dinar, pero si que ho feu
Peter i algu dels seus amics que me donaren conversacio mentres treba-
llava. Quan doni per finalisada definitivament la sessio, nos n’anarem
tots a passejar, pegarem un mos no recorde a on i me n’ani al llit.
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l sendema, a les huit en punt, acodi a l’estudi a on m’estaven espe-
rant Nancy, Peter i Willy. Est ultim, molt nervios, me preguntà:
—Vincent, ¿saps quin dia es hui?
—Ni idea. ¿Que ocorre?
—Hui es vintitres i despusdema s’inaugura l’exposicio. Anit, casi

de matinada, me cridà Mr. Stevenson en un enfadament de mil dimonis.
Vols saber a on t’has ficat i que vages sense falta a la galeria per a deci-
dir els darrers detalls.

—¡Es veritat, se m’havia oblidat! Tambe podia haver-me telefone-
jat a l’hotel.

—Me digue que estigue fent-ho varies vegades —contestà en
ansietat—, pero no estaves mai. Hem d’anar corrent a la galeria.

—No tingues tanta pressa. Este mati vaig a pintar com tenía pre-
vist i despres de dinar passarém per alli, si vols acompanyar-me.

A Willy no li agradà la meua tranquilitat. Esperava —me digue—
vore’m botar d’impaciencia i la meua passivitat el tenía sorpres.

—Com vullgues, pero crec que deviem anar immediatament per-
que ¿a que has vingut a Nova York sino a expondre els teus quadros?

—Willy, per favor, aço es cosa meua. Ya t’he dit que anirem esta
vesprada, la veritat no se a qué puix els quadros no els tinc de penjar yo
¿o estic equivocat?
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—No, pero has de supervisar la seua colocacio i ademes per a
l’inauguracio hi ha invitades una serie de personalitats, artistes, critics i
periodistes i pareix ser que vol donar-te algunes instruccions sobra la
teua manera de comportar-te.

—Willy, yo ya he anat a l’escola i se cóm he de comportar-me.
Stevenson es un pesat en les seues manies perfeccionistes. No te preo-
cupes mes, la responsabilitat es meua.

Mentrestant, Nancy estava esperant el final de la nostra discussio
per a vore si havia de despullar-se. Al vore el resultat, se llevà la roba i
se gità d’esquenes en el divà.

—¿Estic be aixina? —preguntà—.
—Si, esta-te queta. Si te canses, avisa’m.
M’abstragui del tot i me concentri en el meu treball com si en ell

me jugara la vida. Llevat d’un chicotet descans a mitan mati que aprofi-
tarem la meua model i yo per a prende-nos un cafe i estirar-nos un poc,
estigui pintant sense parar tot lo mati. El meu coneiximent del quadro ori-
ginal, del seu colorit i de les seues caracteristiques, me permetia pintar
en gran rapidea, quedant al final de la sessio molt alvançat.

Willy m’arrastrà al carrer. Prenguerem el metro i emergirem prop
de la Hoggart Gallery. No haviem dinat i volgui entrar en un bar per a
menjar-me un beefsteach en creïlles fregides. Willy pretextava la nece-
ssitat d’anar-se’n corrent a la galeria i hagui de posar-me una atra vega-
da serios en ell:

—Si tu vols anar, fes-ho, pero yo he de menjar. ¿No pretendras que
vaja en l’estomec buit?

Mengi tranquilament i despres anarem a vore a Mr. Stevenson que
nos rebe en la cara congestionada per la colera. Pero la seua experien-
cia i savoir faire li aconsellaren que estiguera comedit en la baralla que
tenía preparada que quedà reduida a una carinyosa reprimenda.

—Els teus quadros ya estan penjats i la sala allumenada com esta-
ra dema per a l’inauguracio. Pega’t una volta i dis-me si ho trobes be.

Ho trobi tot perfectament dispost. La sala estava magnifica, els
quadros exposts en gran dignitat —en algunes parets no n’hi havia mes
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que un llenç— i l’allumenacio era perfecta, pero no volgui donar-li el
gust de satisfer el seu ego i tracti de trobar, no sense dificultat, alguns
defectes:

—El quadro del nu gran del fondo de la sala està molt mal allu-
menat, trau lluentors que fan que el public es veja obligat a menejar-se
per a vore’l be. Hi ha que rectificar els focs i situar-los en mes verticali-
tat. A l’entrada, no trobe ben combinats els quadros. Hi ha que substituir
este per aquell —li dia indicant-li els llenços— per a que harmonisen
millor els tons. Ademes, trobe que el vitrificat del pis es excessiu. Fa uns
reflexos que ferixen la vista ¿no te dones conte? Estaria millor emmo-
quetat, encara que ya es tart per a remediar-ho.

Stevenson m’escoltava i se notava per la seua expressio que esta-
va d’acort en mi, pero no volia reconeixer-ho. Se llimità a remugar un
poc i se n’ana, m’imagine que per a donar les instruccions necessaries
per a corregir lo corregible. Poc despres, tornà i en un to que pretenia ser
amable, pero que com sempre seguia sent autoritari, me digue:

—Dema, a les sis de la ve s p rada inaugurem. No es precis que
te diga que vullc que estigues aci a lo manco dos hores abans.
M ’ h a g u e ra agradat dinar en tu, pero no m’es possible. Vi n d ran autori-
tats, critics, gassetillers de revistes i periodistes i ademes, la c r è m e d e l s
artistes neoyorquins. Espere que la teua pintura cause un fort impacte
i que la prensa en la que ya he parlat, done l’informacio que mereixes
i resalte les teues qualitats. Deuras mostra r-te simpatic i conversar en
tots aquells que te presente. No faces massa visites al bar ni pares als
cambrers que passaran begudes. Has de mantindre’t sobri i saber
e s c o l t a r.

Tots estos consells/ordens m’estaven posant tan nervios que me
doni conte de que Stevenson s’havia percatat del meu estat d’anim, pero
sense fer-me el menor cas, continuà:

—Eres un artiste frances i com a tal se t’espera. Deuras posar-te
una boina ampla, de gaido i fes-te en un tabardo d’eixos en capucha que
s’abotonen en passadors de fusta. Parla l’angles sense tanta correccio,
imprimix a les teues paraules un fort accent frances i ...
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No pogui mes. El talli i esclati en paraules atropellades:
—Me disfrassare de frances de Montmartre de pelicula si tu te

disfrasses de bruixa i te’n puges en una granera. Parlare lo que me done
la gana, pense emborrachar-me com mai i si lo que algu me diu no me
pareix convenient, l’enviare a la merda ¿està clar o no està clar?

Estava tan sorpres que se quedà en la boca oberta sense possibili-
tat d’articular cap de paraula. Quan se recuperà i recobrà la calma, me
digue airadament:

—Pero be, ¿tu vols vendre els quadros o no? ¿A que has vengut
aci? ¿Es que tu no saps que he invertit els meus diners en la teua promo-
cio? Tu veus la teua pintura com a art i me pareix molt be, pero yo la mire
com a un negoci i res mes ¿me sents? ¡¡res mes!! I no vaig a permetre que
un insensat com tu m’estropege el negoci ara que tants diners m’has cos-
tat. Si vols, pots anar-te’n i no apareixer mes per aci, pero has de saber
que tots els teus quadros, tots, se queden de la meua propietat d’acort en
el nostre contracte que t’obliga a seguir les meues indicacions per a pro-
yectar les relacions publiques i la teua promocio i en tu o sense tu, dema
inaugurare ¿t’has enterat?

Estes escaramusses verbals a les que assistia Willy un poc esglayat
com a espectador neutral serviren per a aclarir i definir les nostres posi-
cions i quan començarem a calmar-nos, s’acostaren alguns punts les nos-
tres, al principi divergents postures. Arribarem a l’acort de que yo aniria
a l’inauguracio, al vernisage com diem en Paris, vestit com ho faç habi-
tualment i, a canvi, intentaria mostrar-me amable en els assistents, “sem-
pre que no m’insulten”, afegi.

El sendema, 25 de març, passi el mati en l’estudi de Peter treba-
llant en el meu llenç del qual l’eixecucio s’havia desenrollat totalment al
meu gust. Nancy estava molt complaguda pel resultat que contemplava
al final de cada sessio alabant els delicats matisos que estava obtenint del
seu cos i l’amo de l’estudi i els seus amics que de quan en quan se dei-
xaven caure per alli per a vore la marcha del meu treball, ponderaven en
admiracio la precisa perfeccio del dibuix i l’harmoniosa combinacio del
colorit que trobaven —dien— verdaderament velazqueny.
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Dini en Willy en un McDonald i despres passi per l’hotel a arre-
glar-me un poc —afaitar-me i canviar-me de camisa, pero en els meus
eterns vaquers— i ens n’anarem a la Hoggart Gallery.

A les huit de la nit l’ambient estava completament caldejat i la
majoria dels visitants, en la copa en la ma, deambulaven conversant i
miraven i comentaven sense parar. Fon presentat a innumerables perso-
nages dels quals els noms i professions oblidava a l’instant, estreti mils
de mans i rebi palmadetes afectuoses en l’esquena acompanyades de fra-
ses elogioses. En un moment en que Mr. Stevenson pogue escapar-se, me
murmurà a l’oit:

—Aço marcha, Vincent. La venda ya ha escomençat. Espere que
abans que s’acabe l’exposicio, estara tot venut.

—Magnific —li digui per a seguir-li la corrent—, pero ¿que diuen
de la meua pintura? Es possible que a mi personalment no s’atrevixquen
a dir-me, per delicadea, lo que pensen.

—Tu no te preocupes. Lo mes important es que la teua promocio
ya està conseguida.

Com a colofo, Stevenson nos invità a un magnific sopar en un res-
taurant de luxe a un grup de deu o dotze persones que continuaren
durant el mateix conversant en veu mes alta de lo habitual, citant de con-
tinu a pintors dels quals els noms m’eren totalment desconeguts. Quan
se dirigien a mi, ho feen en termens elogiosos, pero alguna cosa hi havia
en l’ambient, que a mi no se m’escapava, que me fea presentir que la
meua pintura, potser per massa europea, no era del tot ben acollida en
este mercat, perque m’estava percatant de que Nova York no era mes que
aço, “un mercat”. Intenti sostraure discretament als meus interlocutors la
seua opinio sobre el meu treball, pero se m’esmonyien com anguiles
mareses.

—Promet voste molt, jove.
—La seua pintura te un gran concepte, seguixca per eixe cami i

estudie als grans pintors americans.
Aquell sonsonet començava a disgustar-me. Me convenci de que

tota esta serie de critics no feen sino mirar-se el melic, america, natu-
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ralment, i no sabien, ni de llunt, lo que era la pintura de veritat. En quant
tingui ocasio i trobi el moment propici, me despedi de Stevenson que
insisti en que me quedara per a que anarem a vore un espectacul de
porno dur a on tenía taula reservada, “per a completar la nit”, me digue
fent un guiny que volia ser de complicitat. Pensi si tambe hauria prepa-
rat algunes putes a tota esta gentola. Doni la bona nit en els meus millors
modos a tots els invitats i me retiri discretament en un regust amarc en la
boca.

La nit era fresca i encara que l’hotel quedava llunt, decidi fer la
tornada caminant per a ventilar els meus pensaments i descansar de
l’ambient d’agobi del malait sopar en el que tan incomodo me sentia.
Havia eixit malcorat d’este primer contacte de la meua pintura en els
Estats Units. Quan una mentira se repetix moltes vegades, acaba pare-
guent una veritat, dia Goebbels, i aixo es lo que succeia en Nova York,
repetint que era el far artistic del mon i que havia arrebatat la suprema-
cía a Paris. No podia dir que coneixia en profunditat el seu ambient, pero
lo poc que havia vist m’havia causat una gran decepcio. Peter i els seus
amics, pintors a l’oli, eren una excepcio en este mon de folls que se llan-
çava a comprar verdaders adefesis i autentics desgavells com a exquisi-
tes obres d’art. ¡Ya s’apanyaran!

A pesar de que Stevenson m’insisti per a que anara tots els dies a
la galeria per a donar explicacions a possibles compradors o conversar
en algun periodiste, me n’ani a treballar en el meu quadro, dedicant ad
aixo el dia sancer.

Per lo mati, deixi casi acabat el quadro i per la vesprada, me dedi-
qui a donar els darrers tocs al gos, a l’espill i al velador, tot en una tec-
nica molt realista. El retrat de Nancy reflexat en l’espill, me deixà molt
complagut. El paregut era perfecte i l’expressio de desafiant provocacio,
a pesar del seu complaent somriure, era com a un repte per a l’especta-
dor que no acabava d’entendre be el per qué d’eixa mirada. Era, en defi-
nitiva, lo que yo pretenia: deixar en l’aire un interrogant que havia que
desvelar, un misteri que cadascu devia desentranyar a la seua manera,
buscant el seu sentit mes real i mes fondo.
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—Nancy —li digui ans de dinar—, per hui, ya hem acabat. Yo me
quede esta vesprada aci per a perfilar alguns detalls. Pots anar-te’n ya, si
vols, pero dema, vine puntual com sempre. Sera la darrera sessio i espe-
re acabar el quadro.

Seguirem la sessio al sendema. Peter i els seus amics no estaven
degut a que havien anat precisament a la galeria Hoggart a vore la meua
exposicio. A mitan mati pogui donar per conclosa la meua obra. El cos
de la dona, en els seues roses nacrats, destacava sobre el llançol platejat
i el llenç grisenc de delicats matisos sobre el cortinage grana, esmortint
l’esclafit de color de tot el conjunt el terros neutre del fondo. El gosset,
en els seus flocs dorats, sostenia en la seua pota l’espill en el que se refle-
xava vaporosament el rostre de la model. Hagui de desplaçar el cos per
a situar el velador, el pot de Coca Cola i el paquet de tabac a l’objecte
d’equilibrar el conjunt i contrapesar la composicio.

Contemplava el quadro en els ulls entretancats, tractant de trobar
algun defecte, alguna cosa que millorar, algun detall d’ultima hora que
sempre se’ns escapa. Mirava i repassava, deixant conduir la meua vista
per les linees mestres de la composicio quan, de sobte, fiu un descobri-
ment que me deixà immovilisat. Havia estat tant de temps pintant a la
meua model, tant de temps buscant els casi invisibles matisos opales-
cents de les seues carns, tractant d’analisar la linea superior del seu cos,
intentant donar l’expressio requerida al seu rostre reflexat, que no m’ha-
via percatat de que davant de mi tenía a una dona nua. Una dona mag-
nifica per cert, d’anques rotundes i apretades, de cuixes fermes i potents,
de pits turgents, d’esquena morbida ...

Senti una ereccio tan sobta, forta i dolorosa que a punt estigui de
llançar un gemec. Els meus ulls, terbols i plens de luxuria, exploraven el
cos abellidor de Nancy en una insistencia tal que viu cóm s’estremia i
despres, lentament, com si haguera comprés el mensage de la meua llas-
civa mirada, se girà cap a mi en el rostre ences pel desig i se quedà
mirant-me somrient.

No se creuà entre nosatres la menor paraula. Els nostres gests
foren com a un ritual mil vegades repetit. M’acosti ad ella que me cridava
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anhelant en la seua mirada entre sorts gemecs de femella en zel. Nos
abraçarem en ansietat, en desesperacio, en rabia i fon la nostra mutua
entrega una lluita desapiadada i sense concert, dominada pel poderos
instint del sexe.

Era ya a boqueta nit, quan abandonarem el divà exhausts i extra-
viats. Nos despedirem afanyadament i nos separarem sense dir-nos res
puix res havia que dir. En aquella entrega no hi hague amor, ni delica-
dea: a soles sexe asseciat fins a la fartada, esforços, espentes, sospirs,
changlots i gemecs.

Arribi a l’hotel en la ment i el cos buits, com a surant, en la mira-
da perduda i el gest derrotat. M’escampi sobre el llit i intenti dormir.
Despengi el telefon i avisi al conserge per a que baix ningun concepte
me passara cap de cridada.

Inutil intentar dormir. Volgui relaxar-me i deixar vagar pereosa-
ment l’imaginacio per a tractar d’alcançar la son. Els meus recòrts, arri-
m e rats en lo mes fondo del meu cervell, punyaven per eixir a la meua
memoria, s’espentaven uns a uns atres en la seua lluita per emergir. A la
meua ment acodiren, u per u, com embolicats en esgarra nys de boira
tenus i vaporosos, els mes antics de la meua infancia, les reprimendes
de mon tio, els jocs en uns atres chicons pels carrers del meu poble, les
classes en les escoles municipals, l’olor a llenya cremada i els fums dels
o b radors de ceramica. Despres, sense vo l e r-ho, com a fantasmes del pa-
ssat, desfilaren les evocacions de l’Institut Lluïs Vives, de l’Escola de
Belles Arts, els estudis, el viage a Madrit i a Londres, Julia i Linda, la
meua fugida a França en la meua inventada personalitat i, a pesar de
que tra c t ava evitar-ho en totes les meues forces, acabaren concentra n t -
se en l’image de Suzette. ¡Suzette! ¿que estaries fent en estos moments?
¿per que m’has abandonat? El seu recòrt me produi una punchada dolo-
rosa en la meua consciencia com si se me remoguera una vella ferida
o b e r t a .

Mai en la vida havia tengut per a mi cap de valor els conceptes de
fidelitat i llealtat, potser, provablement, perque mai tingui a qui ser fidel
o lleal, pero en Suzette tot era diferent. Ella formava part de mi mateix,
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fisicament com un membre mes del meu cos i espiritualment com a
necessari complement de la meua anima. Comprenia les meues inquie-
tuts, els meus proposits i els meus temors de la mateixa manera que yo
la comprenia ad ella. Parlar de llealtat no tenía cap de sentit perque al
parlar les paraules se diluixen i perden el seu contengut arribant a obli-
dar-nos del seu significat. Mai no li digui que li sería fidel, no era nece-
ssari. Bastava que li diguera que la volia en tota la meua anima, com ella
m’amava a mi, en l’entrega mes absoluta, en tota la dedicacio que fea
que nostres persones se fongueren en una sola, per a expressar-li impli-
citament la total exclusivitat del meu amor. I ara tot aço s’havia solsit en
un instant com un fragil castell de cartes que se cau per l’impuls d’un
tenu colp de vent.

Mai no havien segut en mi virtuts destacades ni els principis etics
ni els escrupuls de consciencia. Els meus actes han segut sempre el
resultat dels meus impulsos, realisats sense va l o rar els prejuïns que
podien carrejar a uns tercers. Era esta una qüestio que no m’importa ni
considere que me pertany. He recorregut el cami que he cregut mes
c o nvenient i si alguna cosa se li oponia, l’esquivava o l’eliminava, en la
ment fixa en el meu proposit i sense tindre en conte les conseqüencies
per als demes. En Suzette no era aixina. Ella era per a mi com un refugi
per als meus temors, els meus recels i les meues fantasies i podia des-
pullar la meua anima de tots els hipocrites convencionalismes sense que
en cap moment m’arribara a sentir incomodo. En ella havia trobat asil a
la meua inestable personalitat, recobrant l’equilibri que tantes ve g a d e s
perdia. Era com un meandre de riu en la que les aigües calmes s’omplin
de pau, com una illa perduda en l’ocea infinit d’este oixós mon en el
que viv i m .

A ra l’havia traïcionada. Havia traïcionat la seua confiança abu-
sant de la seua fe en mi de la manera mes estupida. Me sentia profun-
dament ave r g o nyit i no res trobava en el meu acte, ni la llarga absti-
nencia de casi dos mesos de la meua exigent virilitat, que justificara
esta desllealtat. No podia perdonar-me a mi mateix i la meua cons-
ciencia se rebolicava inquieta i humiliada, rosegant-me les entra nye s
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en feroç contumacia com volent fer-me pagar el nefant pecat de la
meua infidelitat.

Atenallada per negres pensaments, la meua ment desesperada
començà a extraviar-se i acabi malaint a Suzette, perque no era sino per
la seua culpa que me trobava en este profunt estat de depressio, per la
forta depenencia que me nugava ad ella i que anulava la meua persona-
litat i la meua llibertat de decisio. Pero... ¿que estic dient? Volia carregar
a Suzette les conseqüencies de la meua desllealtat donant-me yo mateix
la meua propia absolucio al meu pecat.

La vesprada anava caent i rapidament la meua habitacio se va vore
sumida en l’obscuritat podent vore a través de les cortines descorregudes
cóm se n’anaven encenent una a una els milers de llumenetes dels fan-
tasmagorics rascacels neoyorquins.

Caigui en un estat de malaltuç arrepenediment, en una morbosa
contriccio de tan excessiva magnitut i tan poc acort en la mida de la meua
falta que acabi fora de la realitat, desorbitant els acontenyiments i sofrint
intensament. Passi la nit inquiet i afonat en un endormiscament i no fon
sino quan començava a clarejar el dia que caigui en un profunt sopor del
que desperti el sendema quan la llum del sol lluia en lo mes alt.

Tenía un terrible mal de cap que resonava en el meu cervell com
a cinglades a cada glatit del meu cor i unes fortes punchades en l’esto-
mec me recordaren que havia passat molt de temps sense prendre cap
d’aliment. Entre els combats amorosos en Nancy que m’ocuparen tot lo
mati i bona part de la vesprada i les meues reflexions desesperades i
arrepenedides sobre les seues conseqüencies, m’havia gitat sense dinar i
sense sopar.

Me llavi rapidament i baixi al hall de l’hotel a on el conserge me
digue que el telefon havia estat sonant continuament en les cridades de
Mr. Stevenson i de Mr. William O’Malley. En la mateixa cafeteria de l’ho-
tel engoli voraçment un desdejuni/almorzar/dinar constituit per ous fre-
gits en manteca, creïlles fregides, salchiches, fesols negres, una enorme
tallada de carn a la plancha i coca de poma, regat en tres cerveses i dos
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cafens. Me dirigi a l’estudi de Peter en l’idea de datar i firmar el meu qua-
dro i quina sería la meua sorpresa quan, en resposta a la meua cridada
en el timbre, fon Nancy la que m’obri la porta en lloc de Peter com yo
esperava. La seua inesperada presencia me deixà desconcertat. Ple de
turbacio, nomes atenyi a balbucejar:

—¿Que fas aci?
Ans de respondre’m, se quedà uns instants mirant-me fixament,

sorpresa per lo incisiu de la meua pregunta.
—He vingut un moment per a vore el meu retrat, be, el teu retrat.

Tenía desijos de tornar a vore’l en mes calma —i com per justificar la
seua unica presencia en l’estudi, afegi—: Peter acaba d’eixir, ha dit que
no tornarà fins a l’hora de dinar i que quan me’n vaja, tanque en una por-
tada.

Hi havia una forta tensio en l’ambient, millor dit, en mi mateix.
Trobar-me en ella a soles despres de lo succeit ahir era lo ultim que cre-
gui que me podia passar.

—I tu ¿a que has vingut?
—A datar i firmar el quadro ya que ahir no ho fiu. M’agrada fer-ho

en totes les meues obres, en casi totes —afegi despres d’una lleu vaci-
lacio.

Llunt estava Nancy de coneixer que era ella la causant del meu
estat d’anim, del meu doloros arrepenediment i de la meua angoixa de
la nit anterior. Llevant-me estos pensaments de la ment, preni la paleta
que jaïa damunt de la taula plena de pots, tubos i atifells en pinzells. Fiu
una mescla en colors neutres, doni a la manilla del cavallet unes voltes
per a elevar-lo i situar-lo en millor posicio i firmi i dati el llenç en el nom
de Vincent Laffite.

Nancy m’obserbava atentament darrere de mi i per uns instants
recolzà les seues mans en els meus muscles per a aproximar el seu punt
de vista. Aço me produi un estremiment, com una descarrega electrica
que sacsà tot el meu cos.

—¿Que penses fer en el quadro? ¿Vas a vendre’l o te l’enduras a
França?
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M’havia incorporat i estava situat front ad ella. Tingui una inspira-
cio. Lo millor que podia fer per a oblidar est incident era desfer-me de la
pintura perque la seua contemplacio no faria sino atormentar-me i por-
tar-me dolorosos recòrts.

—Ni una cosa ni l’atra —li digui en decisio—. He pensat que te’l
quedes tu.

—Pero Vincent, eres massa generós, aço es massa per a mi, no
pensava cobrar-te res ... per posar de model per a tu...

Ana acostant-se gradualment a mi i en els seus ulls pogui endevi-
nar lo que pretenia i cóm volia pagar-me el quadro. S’apegà material-
ment al meu cos, buscà avidament els meus llavis que apresonà llepola-
ment entre els seus, apretà el seu pubis contra el meu sexe i imprimi a
les seues caderes un insinuant balanceig. Les seues mans, agils i nervio-
ses, me llevaren la jaqueta, desabotonaren la camisa i començaren a
afluixar-me el cinturo. Intenti resistir-me en tota la meua força al furios
assalt de la femella per a que no succeira lo que al final succei. Quan me
doni conte, haviem caigut els dos sobre el divà i les expertes manipula-
cions de Nancy havien vençut totes les meues defenses i ya, fora de mi,
en el desig ajagantat, jugi inutil tota resistencia i me deixi portar per l’a-
passionament d’aquell instat d’arrebatat deliri.

Molt despres, quan retornà al seu caixer este riu desbordat, bus-
qui les meues robes escampades per tot l’estudi, les acomodi de qual-
s e vol manera sobre el meu cos tremolos i sense pronunciar una sola
p raula, sense el mes minim gest d’adeu, abandoni afanyadament aque-
lla habitacio.

Arribi a l’hotel caminant com un sonambul. Me pareixia increible
lo que acabava de succeir. Tota la nit debatent-me angoixosament, en la
consciencia destrossada per a tornar a recaure, poques hores despres, en
el mateix erro.

Me fiqui en la tina en l’aigua molt calenta i quan estigui ben arre-
mullat, comenci a frotar-me energicament en el guant de cri fins a dei-
xar-me la pell enrogida. Buidi la tina i obrí la ducha deixant que l’aigua
correra generosament sobre el meu cos. M’ensaboni repetides vegades
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en tenaç obstinacio, detenint-me en les parts mes intimes com si volgue-
ra llavar el meu pecat. Me sentia brut, brut per fora i per dins i pretenia
en els meus insistents rentons que esta brutea se n’anara pel forat del
desaiguador. Naturalment, no res consegui sino deixar-me el cos en carn
viva, tot fet una llaga.

Una idea s’anava obrint cami en el meu cap i prengui la decissio
de posar-la en practica sense mes demora. Una vegada sec i embolicat
en l’albornos, telefonegi a la Hoggart Gallery i, canviant la veu, pregun-
ti per Willy O’Malley. A l’atre costat del telefon s’oia un soroll confus
com de conversacions i discusions en alta veu. Poc minuts despres, se
posà Willy.

—¿Qui? —preguntà—.
—Willy, soc yo, Vincent Laffite.
—¡Vincent! ¿A on t’has ficat? ¿T’ha ocorregut alguna cosa? ¿Que

passa? —inquiri en ansietat.
—Res, no m’ocorre res, estic be, pero tinc necessitat de parlar per-

sonalment en tu. Estic en el meu hotel, ¿pots acostar-te aci i soparém
junts? Es urgent.

—Si, si, clar.
—Molt be, t’espere. ¡Ah! I no se t’ocorrega dir-li res a Stevenson,

per ad ell, com si estiguera mort.
—D’acort, confia en mi.
Havia pres la rapida determinacio de tornar d’immediat a Paris i

deixar esta ciutat de folls. No podia seguir soportant els vaivens als que
me veïa somes entre el cos ardent de Nancy i els meus dolorosos arre-
penediments. Este terrible dilema m’havia transtornat duent-me a una
crisis emocional que podia conduir-me al deliri. La meua voluntat no
estava preparada per a soportar esta situacio i decidi fugir d’ella com a
un covart, sí, pero conscient de que no hi havia millor solucio ad este
problema.

Demani al conserge que me reservara un billet per al primer vol
del sendema per a Paris i m’assenti en l’escritori a escriure una carta a
Stevenson en la que li comunicava que “per motius de salut me veïa obli-
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gat a tornar immediatament al meu païs”. Tambe li dia que enviara la
liquidacio corresponent a la venda dels quadros al meu conte del banc
de Paris, donant-li la direccio i identificacio detalladament. I li demana-
va disculpes pel trastorn que la meua partida li podia ocasionar. En el cas
de que aço li poguera supondre algun prejuï, l’autorisava a que se reser-
vara un quaranta per cent de la seua comissio en lloc del trenta acordat,
deixant aço a la seua consideracio i bon criteri. Tambe li dia, escrivia,
que el quadro del nu gran que estava situat en el fondo de la sala, en el
numero setze, li’l regalava al meu volgut amic Willy O’Malley. Si hague-
ra segut venut, li ordenava que el seu import, deduida la seua comissio,
li l’entregara integrament a la dita persona. En estos termens acabi l’es-
crit que fiqui en un sobre sense tancar-lo en l’intencio de que Willy li
l’entregara personalment.

Tenía tota la vesprada per davant i, no volent abandonar-me als
meus pensaments coneixedor de que estos me durien a una profunda cri-
sis d’identitat, tragui de la meua maleta el meu quadern de notes cuida-
dosament forrat en un pergami vell en el que solia anotar de temps en
temps les meues vivencies i pensaments.

Havia començat a escriure’l en el proposit de que a la meua mort,
si es que arribava a ser llegit per algu, se coneguera la verdadera autoria
de les meues falsificacions, en la superbia i l’orgull de l’artiste sabedor
de la seua valia, pero, en el pas del temps, este diari s’havia convertit en
una especie de confessionari, de consulta de psiquiatra, en el que abo-
cava els meus mes obscurs desijos com en un intent de lliberacio dels
meus pensaments reprimits i notava cóm el fet de posar per escrit totes
les vicissituts de ma vida servien en una certa manera per a serenar el
meu espirit i calmar les meues ansietats. Totes les meues fobies, recels i
angoixes pareixien diluir-se en el moment en que quedaven escrites en
el paper. M’entretingui pacientment en escriure tots els successos i
detalls de la meua “aventura americana” i quan estava finalisant, el con-
serge m’anuncià l’arribada de “Mister William O’Malley”, qui no tardà
en cridar a la meua porta.

—¿Que ocorre? —preguntà nomes entrar.
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Fiu que s’assentara i li referi la meua aventura en Nancy, els meus
remordiments i el meu desequilibrat estat d’anim. Tambe li fiu saber la
meua decisio d’anar-me’n al sendema a Paris.

—Estas histeric. Aixo no es mes que una simple aventura sense
mes importancia i que de cap de manera deu portar-te ad esta situacio.

—Tu tampoc me comprens, Willy. Estic desesperat i tens de saber
que pel meu cap m’ha passat l’dea del suïcidi.

— Pero ¿quines bovades dius? —me contestà realment estra nya t — .
Tu, un gran pintor que ha triumfat en Europa i aci, perque en A m e r i c a
tambe has triumfat encara que tu, en la teua absencia de la galeria ni t’has
e n t e rat, un home en plena joventut, sa i en una parella que t’espera en
Paris i que segons m’has dit es maravellosa ¿com pots tindre eixes idees i
dir eixes badoqueries?

Les paraules de Willy s’esmonyien pels meus oits que no volien
escoltar i la meua ment, totalment tancada a tot raonament llogic, no
podia admetre els seus arguments. Me doni conte de que les nostres posi-
cions, els nostres punts de vista eren tan dispars que no valia la pena
seguir discutint. Com Willy no podia comprendre la meua complicada
personalitat, decidi canviar de tema. Despengi el telefon i pregunti pel
servici d’habitacions.

—Vaig a demanar que nos pugen del bar uns entrepans i cerveses,
¿te fa?

—Si, clar —contestà laconicament.
—Vullc que entregues esta carta a Mr. Stevenson —li digue

extraent-li-la del sobre—. Vullc que abans de tancar-la conegues el seu
contengut.

Comenci a llegir i viu que Willy se removia inquiet en la cadira.
—Se va a posar com un lleo. Ademes, yo no me fiaria d’ell. Te va

a fer una liquidacio com els contes del Gran Capita com digueu els
espanyols.

Continui llegint i quan arribi al paragraf en el que dia que li rega-
lava el nu gran o l’import de la seua venda, botà de la cadira i me digue
casi chillant:

211



—I aixo ¿per que? No puc admetre-ho.
—Ho prendras perque t’ho dic yo. Vullc que t’enrecordes de mi.

Es possible que no nos vejam jamai a no ser que decidixques anar a Paris.
En esta malaida ciutat, llevat de Peter, no he trobat mes amic que tu i has
tingut la paciencia de soportar casi dos mesos la meua presencia i les
meues manies. No me’l pots rebujar.

No se parlà mes d’est assunt, pero sí de la meua precipitada reti-
rada i dels estranys motius que l’havien provocada. Willy tornà a la carre-
ga intentant convencer-me de l’intranscendencia de la meua relacio en
Nancy i lo desproporcionat de la meua reaccio, pero s’apercebi de la
meua intrencable decisio i canvià de tactica tractant de consolar-me
aconsellant-me que m’oblidara pronte d’esta aventura.

—Sí, tens rao, pero ¿en quina cara me presente davant de Suzette?
Willy estava perdent la paciencia puix era incapaç de comprendre

la meua angoixa i la meua desesperacio. No podent soportar mes els
meus llagrimosos plorics i a punt de perdre el control, esclatà:

—Eres un psicopata, Vincent. Un psicopata o un histrio. Estas ple
d’insoportables manies, d’obsessions i de fobies. Tindras de contindre’t i
rectificar els teus pensaments i la teua conducta o acabaras en mas d’un
psiquiatra.

Estes paraules tingueren un immediat efecte en mi. Pareixia com si
m’hagueren pegat una maçada. En lloc de provocar-me, en lloc de revol-
dre la meua consciencia, me deixaren acovardat. Sempre he tengut una
por incontenible als psiquiatres, ad eixos malabaristes de la personalitat
en la que bussegen i escarben com a talpons, girant-la del reves en la
mateixa facilitat en que se gira un guant. No se per qué, pero tenía el pre-
sentiment de que alguna vegada acabaria en les sarpes d’un d’ells i este
pensament m’aterrorisava com l’obscuritat a un chiquet. Senti com el
meu cos s’agitava i sense cap de transicio, esclati en changlots estremits
anegant-se els meus ulls d’abundants llagrimes que deixi correr lliure-
ment sense que m’aprofitara de conhort l’amable solicitut de Willy qui,
sorpres i inquiet per la meua reaccio, tractava de calmar-me en bones
paraules.
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Eixa nit, tement que fera alguna barbaritat, se quedà a dormir en
el sofa de la meua habitacio despres de donar-me un somnifer i al sen-
dema m’ajudà a fer les maletes i me condui en el seu automovil a
l’aeroport a on prengui l’avio de Paris.

Al despedir-nos, potser per a sempre, m’abraçà en força i cregui
vore en els seus ulls la lluentor d’una llagrima.

¡Bona persona, este Willy!
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X I V

Paris, 17 d’abril de 1968.

om la meua eixida de Nova York fon tan precipitada i al no dis-
pondre de telefon en el meu estudi de Paris, no pogui avisar a

Suzette de la meua arribada. Tampoc se m’ocorregue enviar-li un tele-
grama. Quan arribi a l’aeroport de Le Bourget, prengui un taxi que me
portà a la rue Bonaparte. No hi havia ningu i com no tenía la clau, hagui
de deixar les maletes en la porta. Me n’ani al bistrot de la rue Méziers a
on mengi copiosament en mija botella de Burdeus. Ya tenía ganes d’o-
blidar-me d’aquell oixós menjar que ingeri durant aquells malaits dos
mesos. Me permeti el luxe de prendre’m una copeta de Rémy Martin i
torni a l’estudi. Seguia buit. Deixi una nota per a Suzette en la junta de
la porta anunciant-li la meua arribada i que tornaria mes avant.

Encara que la primavera d’estiu ya havia fet acte de presencia i els
dies eren mes llarcs, era ya a boqueta nit quan torni de nou a la rue
Bonaparte un poc inquiet puix el pensament de que Suzette se n’hague-
ra anat a Estrasburc per qualsevol motiu imprevist obscuria l’alegria que
sentia de tornar a vore-la.

Ni la nota ni les maletes estaven ya en la porta. Toqui el timbre i
senti soroll de passos. Obri Suzette i sense cap de paraula, se llançà als
meus braços cobrint-me de besos i caricies. El meu cor glatia afanyada-
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ment per l’emocio del moment tan esperat. L’abraçava en totes les meues
forces sentint entre els meus braços el seu cos com un pardalet estremit.
Se separà un poc de mi i me preguntà:

—¿Que ha ocorregut, Vincent? ¿Estas be? ¿Per que no m’has avisat
de que arribaves?

No li contesti. La prengui al braç i entrarem en l’estudi tancant la
porta. M’assenti en el divà i ella vingue a refugiar.se entre els meus bra-
ços mirant-me en impaciencia esperant la meua resposta a la seua
inquietut.

Li referi cóm havia discutit en Mr. Stevenson i cóm encarregui ad
un amic, un bon amic, Willy, que gestionara el cobrament dels quadros
venuts. La meua estampida fon originada per la meua incompatibilitat en
el meu promotor que pretenia disfrassar-me de frances bohemi per a pre-
sentar-me davant dels seus amics i de la prensa com el arquetip lliterari
del pintor de Montmartre. La discussio ana pujant de to fins al punt de
que decidi tallar per lo sa i tornar precipitadament. Naturalment, res li
conti de les meues relacions en Nancy ni dels meus dolorosos arrepene-
diments que a punt estigueren de tornar-me foll.

El nostre reencontre despres de tan llarga absencia, fon increible-
ment gojós i paregue com si estiguerem descobrint de nou el nostre
amor. En la seua mirada i en les seues paraules hi havia tanta tendrea que
vencien els meus darrers temors i recels.

Com ya era de nit, li sugeri que anarem a sopar a qualsevol res-
taurant, a lo que se negà de pla.

—Obri les maletes, pren una ducha i posa’t comodo mentrimen-
tres yo vaig al carrer a comprar algunes coses per a sopar. Torne en un
moment.

El sopar se desenrollà en un romantic ambient aumentat pel parell
de bugies de colors que havia dispost damunt de la taula i que afegien
movils ombres i matisos ataronjats als nostres rostres. Soparem casi silen-
ciosament, acariciant-nos les mans per damunt del tapet. Havia preparat
en un instant tres dotzenes d’ostres de Normandia que degustarem
acompanyades de pa moreno en manteca i una botella de vi Riessling,
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blanc del Rin. Despres menjarem uns chateaubriands regats en vi de
Borgonya Saint Émilion o Château Neuf du Pape, no recorde be. Entre
mos i mos, les nostres mirades se trobaven i somriem en tendrea.

Acabat el sopar, corregui completament la cortina de l’inclinada
claraboya de manera que se poguera contemplar tot el firmament i arras-
tri el llit baix de l’enorme finestral. Apagui les bugies i pogui admirar la
lluna, alla en lo alt, com una moneda de plata, contra un cel d’un pro-
funt blau ultramar que escampava tota la seua fantasmagorica lluentor
per tota l’estancia i posava platejats reflexos en les aristes i perfils dels
objectes.

Nos amarem en la furia i desesperacio que havia propiciat l’ab-
sencia de dos mesos dels nostres cossos. Fon com a una explosio d’es-
pentes, envestides i gemecs. El sexe era el verdader protagoniste de la
situacio i no fon sino molt mes tart quan sorgi l’amor i la tendrea i les
nostres caricies se feren mes suaus i serenes.

Les estreles fugien com a rates esglayades davant d’un llauger res-
plandor que s’insinuava en l’horiso i anunciava un nou dia, quan que-
darem esgotats, tremolosos, sense sanc en les venes ni pensaments en la
ment. La lluna i tot el seu acompanyament de llums estremides s’havien
desvanit i una claretat freda i grisa anava dibuixant les siluetes amenaça-
dores dels edificis que se transformaven en teulades, andanes, mansar-
des, fumerals i terrats en un informe embolic que se prolongava fins a
l’horiso.

Suzette havia acaronat el seu cap en el buit del meu muscle i la
meua ansa del coll, apegant la seua cadera a la meua i buscant en els
seus peus els seus baix dels llançols. Quedarem aixina no se quant de
temps, comtemplant el fret trenc d’alba de la primavera parisenca, sense
pronunciar cap de paraula, en un absolut silenci, deixant que els nostres
cossos se recuperaren de les nostres batalles amoroses que s’havien pro-
longat casi tota la nit. Oia la seua respiracio pantaixosa que a poc a poc
s’ana fent mes ritmica i pausada fins a que se quedà dormida. Yo no ho
consegui per mes que ho intenti. Els meus pensaments ballaven dins del
meu craneu impedint-me relaxar-me.
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A pesar de tota l’entrega de Suzette, creïa notar en ella un indici
de recel, de sospita, d’inquietut. Potser les paraules de les meues aven-
tures en Nova York no l’havien convençuda del tot i presentia, ne se cóm,
la meua infidelitat. Pot ser que el tan repetit instint femeni fora una rea-
litat i des de la seua condicio de dona intuia el meu comportament des-
lleal. Pero, tot eren imaginacions meues, tot el problema estava en mi
mateix, en la meua ment desequilibrada que me fea vore coses inexis-
tents. Si yo la veïa recelosa era perque aixina creïa yo que devia com-
portar-se. Les idees i els conceptes se n’anaren embrollant en la meua
ment fins al punt en que ya no sabía qué es lo que estava pensant i dins
de mi no mes existia un caos desordenat del que no podia fugir.

Pres de l’impaciencia, la sacsi brutalment fins a despertar-la i en
veu colerica li pregunti en brusquetat:

—¿Tens confiança en mi, me vols?
Se quedà mirant-me sense comprendre, en els ulls palpebrejants i

velats per la son. No atenyia a entendre el motiu de la meua pregunta.
—¿Que t’ocorre? ¿que te passa?
—No te faces la bova, saps molt be lo que t’he preguntat.

Contesta’m pronte que estic perdent la paciencia —li digui fora de mi.
—Perdona’m, no t’he entes. ¿Vols repetir-m’ho?
Pareixia esglayada, pero a mi no m’anava a enganyar esta malaida

pendo i li repeti casi chillant i silabejant cada paraula:
—¡Que si tens confiança en mi i si me vols, collons!
—Pero ¿a que venen estes badoqueries? ¿Per ad aixo m’has des-

pertat? Puix clar que tinc confiança en tu i te vullc.
El seu pretes aplom no fea sino enfurir-me encara mes. De sobte,

com a una llampada, passà per la meua imaginacio la possibilitat de que
durant el meu viage m’haguera segut infidel. ¿Per que no, si yo tambe ho
havia segut?

—¿En qui t’has gitat durant la meua absencia? ¡Contesta’m, mala
puta!

Suzette no pareixia comprendre el meu comportament. Esglayada
i presa encara de la son, s’atrevi a contestar-me:
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—Pero ¿que te passa, Vincent? ¿que t’ocorre?
Estava clar que estava donant llargues a l’assunt i tractant de guan-

yar temps demorant la seua resposta. L’agarri pels muscles i sacsant-la
violentament, insisti:

—M’has entes perfectament. A mi no me vas a enganyar, vullc que
me digues immediatament en qui t’has gitat, grandissima puta.

Suzette s’ajopà entre els llançols sense atenyer a entendre la meua
pregunta. Pareixia un conillet assustat, pres del terror. La por i la sorpre-
sa havien amordaçat la seua gola incapaç de pronunciar una sola parau-
la. La meua colera anava aumentant i la rabia, continguda fins ad este
moment, anava pujant des de la meua consciencia esclatant en crits sal-
vages i incontenibles. L’agarri del coll i l’abofetegi sense pietat en les dos
galtes fins a que me cansi. Un filet de sanc caïa des de la seua boca i
quedà casi inconscient tombada en el rebolic dels llançols com un ninot
esbalait. Estava exasperat. Perdut el control de mi mateix i en la ment
desvariant. Comenci a colpejar de nou en la seua cara, pero no era la
meua ma la que colpejava, ni la meua gola la que increpava a crits des-
aforats. Era una atra persona la que estava humiliant a l’acovardada
dona. Per un instant cregui que la meua ment escapava del meu cos i me
paregue contemplar des de llunt l’espectacul d’un home enfurit que mal-
tractava en rabia a Suzette. Veïa esta escena com alie ad ella, sense poder
intervindre ni acodir en defensa de la pobra dona ni contindre la furia
d’aquell energumen que en els ulls inyectats en sanc per la colera, seguia
colpejant per tot arreu.

Me cansi de pegar colps fins que caigui afonat en un sillo en la
consciencia perduda, els ulls oberts, sense vore i els oits sorts. No se
quant de temps estigui aixina. ¿Minuts? ¿Hores? No ho se. Me paregue
percebre que Suzette s’alçava i se refugiava en el bany. A poc a poc ani
recobrant els sentits i torni a donar-me conte de que posseia un cos, que
estava tombat en un sillo com a un maniqui desarticulat, en els braços
penjant i el cap de costat, caent de la comissura de la meua boca un fil
de bava que anava formant un chicotet toll per terra. Havia quedat exte-
nuat i en el cos terriblement dolorit. Estava absent i ignorant de lo que
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havia passat. Lentament anaren acodint a la meua memoria els dormits
recòrts dels instants passats i m’aterrà la monstruositat de lo que acaba-
va de fer.

Oi sorolls i me giri: Suzette, en el rostre tunefacte i els llavis
unflats, estava afanyant-se en preparar una maleta. La seua presencia
acabà de tornar-me a la realitar i al comprovar lo que estava fent, se me
n’ixque el cor.

—¿Que fas?
No me contestà. Continuà imperterrita en la seua faena arreple-

gant robes i trastos que anava ficant precipitadament en la maleta. El des-
preci del seu silenci i el presentiment de la seua imminent partida m’a-
fonà en un estat d’angoixa i desesperacio.

—Pero ¿que estas fent? —insisti.
—¿Es que encara no ho comprens? Me’n vaig. Me’n vaig al meu

estudi i en quant ne trobe un atre, me n’anire definitivament llunt de tu.
No vullc vore’t mes.

Comprengui massa tart que la seua actitut era la conseqüencia nor-
mal del meu comportament. ¿Acas podia esperar una atra cosa? M’acosti
lentament en el cor encollit i quan estigui front ad ella, m’agenolli i ape-
gant la meua galta al seu ventre, abraci en força les seues cuixes.

—¡Perdona’m, Suzette! No sabía lo que fea. No se quina cosa
m’ha passat. Encara que no ho cregues, no ha segut la meua intencio fer-
te cap de dany, he perdut la rao, estic foll. Per favor ¡no m’abandones!

Sense cap de transicio, sense esperar les seues paraules, esclati en
un plor desesperat, gemecant i changlotant. En els ulls inundats per les
llagrimes i entre pantaixos entretallats, consegui pregar-li:

—¡No me deixes, Suzette! No estic be, perdona’m, no tornarà a
passar, t’ho jure.

S’apiadà de mi. El meu aspecte i el meu estat eren tan llamenta-
bles que optà per donar-me un parell de pastilles per a dormir i me con-
dui en tendrea al llit en el que me tombi rendit com un sac de farina.

El desconcert dels canvis d’horari dels vols transatlantics, els eixir-
cicis del desig i de l’amor que duraren tota la nit, la prolongada vigilia,
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la tensio de les atroces emocions que acabava de soportar i el somnifers
que ingeri feren que caiguera en una son profunda que s’allargà tota la
vesprada i la nit i no fon sino al sendema que me desperti totalment des-
cansat i en la ment desembarassada. Me trobava com si no res haguera
passat entre els dos, com si tot haguera segut un mal somi. Estava ple de
felicitat pel fet de trobar-me sa i de tindre una dona com Suzette en la
que me sentia totalment compenetrat.

Miri en estranyea el seu rostre blaürat, els llavis llacerats i les pro-
fundes ulleres que donaven al seu rostre un aire llastimos. Pareixia com
si en la meua memoria s’hagueren borrat tots els rastres dels acontenyi-
ments del dia anterior o a lo manco, com si la meua consciencia fera jocs
malabars per a oblidar-me del meu estrany comportament. No acabava
d’entendre per qué estava aixina, pero alguna cosa me dia en lo mes pro-
funt del meu ser que no devia fer-me preguntes.

Despres d’un copios i reconfortant desdejuni front a front, eixi a
prendre l’aire i donar una volta pel meu volgut Paris en el secret desig de
trobar-me en algu dels meus coneguts per a comentar-li les circumstan-
cies del meu viage a Nova York. Estava euforic i exultant. L’aigua del Sena
no me pareixia tan gris i el vert dels arbres era mes bonico que mai en
esta esclatant primavera que inundava l’ambient de mil perfums i aro-
mes. S’obrien davant de mi noves esperances cap a una vida somrient
que ...

En este punt s’interromp el manuscrit del pintor-copiste Miquel
Sanchis Ferrer. Observant cuidadosament el quadern, me percati de que
havien segut arrancades un bon numero de pagines i de que existia un
ample buit que comprenia des del 17 d’abril al 30 de giner del següent
any, data en la que se reprenien les memories. Despres d’esta darrera
data, unes pagines mes avant, parla de que patí durant el passat estiu una
“profunda crisis d’identitat”, sense entrar en mes precisions i sense acla-
rir-nos l’indole de la dita crisis. Mai no arribarém a saber el motiu pel que
foren suprimides totes les pagines d’este periodo. Pot ser fon degut a un
arrepenediment d’ultima hora o al desig de l’autor de no deixar cons-
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tancia d’uns fets que preferi eliminar o, mes provablement, a la seua
incapacitat per a escriure en coherencia, no agradant-li despres lo que
havia escrit. Lo que ocorregue en este espai de temps ha quedat sumit en
una nebulosa de dubtes a pesar de les indagacions que realisi ans de
donar a coneixer el present manuscrit, en Paris i concretament en la rue
Bonaparte a on la portera era nova —l’anterior havia mort— i no conei-
xia cap de les circumstancies de la vida de Vincent Laffite o de Suzette
Colbert. Tampoc sabe dir-me res el propietari dels estudis qui me digue
en veu agra i destemplada que ell no s’ocupava de la vida dels seus
inquilins i que les andanes havien segut buidades no sabía exactament
quan.

Vullc deixar constancia del fet per a mi molt significatiu, de que
la caligrafia de les darreres anotacions, ans de l’interrupcio, es llaugera-
ment diferent a la dels anys anteriors i la que correspon a la represa del
diari, a principis de 1969, està francament distorsionada, plena de traços
incontrolats, sent en alguns casos de molt dificil llectura. Les dos cali-
grafies, les dels primers temps i l’actual, pareixen correspondre a dos per-
sones diferents. Sabent que aixo no es aixina, hem de supondre que
encara que pertanyen a la mateixa ma, no era la mateixa ment la que
escrivia, lo que nos du a la revelacio de que en la personalitat de Miquel
s’havia produit una profunda transformacio.

No soc psiquiatra i ni tan sols tinc estudis de psicologia, pero els
meus molts anys dedicat a l’observacio de la conducta dels homens han
fet que puga presumir de coneixer les seues reaccions. Es evident que les
condicions de l’infancia de Miquel, orfe de pare i mare i convivint en un
tio llunta, avar i miserable, desentengut de la seua educacio, han condi-
cionat la formacio de la seua personalitat que, a l’atenyer la madurea, ha
quedat marcada per una forta inestabilitat emocional que se traduix en
reaccions imprevisibles. El dubte presidix totes les seues decisions i
estant dominat per una misantropia que li conduix a evitar la relacio en
els seus amics, arriba a enamorar-se de Suzette en la que bolca d’una
manera casi malaltuça tot l’amor reprimit durant tota la seua existencia i
que, llevat de la pintura, mai no ha arribat a manifestar. En esta dona
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busca i troba inconscientment l’amor de la mare que mai no conegue i
reacciona transferint-li un sentiment de culpabilitat, invertint les posi-
cions d’ofensor i ofes.

Totes estes circumstancies se reflexen en notoria evidencia en la
seua caligrafia que, com ya he dit ades, va transformant-se en el temps a
mida que evolucionen i se deterioren els seus caracters psicologics.

Comencen a sorgir els resultats de la nefasta i castrant influencia
de son tio que ocasiona la destruccio paulatina de la seua personalitat
que entra en conflicte davant la menor situacio adversa, incapaç de supe-
rar-la pels seus propis mijos.
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X V

Paris, 30 de giner de 1969.

al com m’havia promes Anthony Burlington a qui no veïa des del
passat estiu, vingue a passar el Nadal en mi. I dic en mi i no en

nosatres perque Suzette, com ya era habitual en ella, se n’havia anat a
Estrasburc per a estar en sos pares. “No els veig mes que dos vegades a
l’any, en estes dates i durant les vacacions d’estiu —me dia—. Tens de
vindre en mi algun dia a coneixer-los ya que mon pare es molt vell i no
pot vindre a Paris, pero, si es precis, si ho consideres necessari, me que-
dare en tu” Yo comprenia les seues raons, pero retardava instintivament
este moment refugint coneixer a sos pares en l’intuïcio de que aixo supo-
nia formalisar les nostres relacions i per res del mon volia hipotecar la
meua independencia.

Per la correspondencia que mantenia en Anthony en una certa
regularitat sabía dels seus exits professionals i la compra i venda de pin-
tura antiga que realisava per a la seua companyia. Acodi a esperar-lo a
l’aeroport de Le Bourget. Passada l’aduana i en una maleta en bandole-
ra, eixi de la zona internacional dirigint-se cap a mi afanyadament en el
seu ample somriure i en els braços oberts. M’abraçà emocionadament.

—Miquel, ¡quant de temps sense vore’t! ¡Quines ganes tenía de
trobar-me en tu i poder charrar tranquilament!
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Eren les coses d’Anthony qui a pesar de ser britanic, era molt
mes extrovertit que yo. Els seus rojos cabells, el seu bigot en les orgu-
lloses guies alçades, els seus gests habitualment flematics i elegants i
tot en el seu conjunt feen d’ell un tipic i topic angles com sorgit d’una
n ovela. No obstant, era tan sentimental com un adolescent i tan roman-
tic com una dona enamorada. Me llimiti a estremir-me un poc sense
que, llevat de la llaugera humitat dels meus ulls, no res en les meues
maneres o paraules denotaren el menor sentiment. Al contrari, dessa-
boridament, li contesti:

—¡Me diuen Vincent! ¡Enrecorda’t d’una vegada per a sempre!
S’estajà, clar, en ma casa a on li havia preparat el llit de l’estudi de

Suzette per a que estiguera mes comodo i havia tractat de crear un
ambient confortable en un dels racons de l’ampla estancia.

Fea temps que no havia estat en Paris i tenía desijos de menjar-se
el mon, el mon gastronomic s’enten, fent-me visitar en pocs dies els
millors restaurants de la ciutat. Les rosettes d’Agneau à l’estragon de La
Tour d’Argent, el migon de veau en papillote de Laserre i el cervelas aux
fruits de mer de Taillevent, tots restaurants de tres estreles —de la guia
Michelin, que es la maxima puntuacio, clar—, entre els millors de Paris,
eren els seus plats preferits i que, solia dir, li produien mes satisfaccions,
a pesar dels seus grans coneiximents i la seua gran aficio a la pintura, que
la visita del museu del Louvre. “La Monna Lisa pot esperar, que sempre
està ahi, lo que no pot esperar es un plat al seu punt i ben condimentat”
Intenti dur-lo en varies ocasions al Maxim’s, restaurant desconegut per mi
i mai no pogui vencer la seua encabotada resistencia alegant que eixe
lloc no era lo que fon antany i que ara era el punt de reunio de tots els
tofols americans que en les seues jaquetes a quadros, els seus bruscs
gests, la seua presencia sorollosa i la petulant exhibicio dels seus verts
dolars, pretenien fer-se els amos del local, conseguint-ho algunes vega-
des vencent l’altanera i displicent actitut dels Maîtres del personal del
menjador que se convertia en servil i lacayesca davant de les seues des-
comunals propines, oblidant per uns instants el despreci que sentien cap
ad este tipo de personages.
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Me sorprenia vore al meu amic manejant delicadament els coberts
i engolir deleitosament aquells exquisits mossos entre glop i glop dels
mes excelents vins, en una actitut d’absoluta concentracio, casi religio-
sa. El fet d’assentar-se a la taula d’un bon restaurant requeria un minu-
cios cerimonial del que, sense voler-ho, me veïa contagiat, que comen-
çava en el just moment en el que desplegava cuidadosament el torcabo-
ques en moviments precisos sobre els seus genolls i prenia entre les seues
mans la carta de la qual l’estudi requeria tota la seua atencio i, encara
que sabía lo que volia, sempre se deixava aconsellar pel Maître en el que
solia comentar i discutir els mes nimis detalls: la mida convenient de les
especies aromatiques, el punt del torrat d’una carn o la necessaria pro-
porcio d’alguns ingredients, molts d’ells desconeguts per a mi.

Yo me deixava arrastrar en este fabulos riu d’agradables sensacions
deixant-me dur per la seua superior experiencia que, he de dir-ho, mai
no m’ha fallat en estos menesters.

Estes visites que se prodigaven generosament durant l’estancia
d’Anthony en Paris i que suponien uns desembossos astronomics feren
que el meu conte quedara mes que eixut, veent-me en la necessitat de
demanar a Suïssa mes diners per al meu banc parisenc, pero Anthony
s’ho mereixia.

Durant una de les meues freqüents i inacabables nits d’insomi en
que, pres de l’avorriment, me dedicava a furgar entre els mes recondits
racons de la meua memoria evocant recòrts perduts o casi oblidats, me
doni conte de que el meu volgut amic Anthony era l’unic en qui podia
depositar la meua confiança —de fet era el verdader amo dels diners
depositats tan cuidadosament per ell en Suïssa— i al que podia recorrer
en cas de necessitat com aixina havia ocorregut en algunes ocasions i
sobre tot l’estiu passat en que sofri una profunda crisis d’identitat que feu
que anara, durant no se quant de temps, bordejant els llimits de la rao,
zizaguejant entre la realitat i el deliri. Els recòrts d’aquells moments se
m’esvaren entre els clavills de la memoria com l’aigua entre els dits o
sorgien a borbollons sense cap de control de la meua voluntat i entre-
mesclats com a un joc de naips ben barrallat, sense possibilitat de classi-
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ficacio. Com a fotografies velles, desenfocades i groguenques apareixen
ara en la meua ment i crec recordar, no estic massa segur d’aixo, que
Suzette cridà a Anthony en urgencia i fon suficient la seua sola presen-
cia per a que en pocs dies, com si fora un balsem magic, tornara a recu-
perar l’equilibri psiquic.

Aço ha segut aixina des de sempre, des de que el conec. La seua
companyia m’ha servit per a sentir-me mes segur, menys perdut. Potser
en el meu subconscient el considere com al pare que mai no conegui i
la seua personalitat me done, inclus sense saber-ho ell, el soport que tots
els homens necessitem. La presencia d’Anthony prop de mi, a lo manco
en alguns moments, m’era mes que convenient, necessaria per a la pre-
caria estabilitat de la meua ment.

En Suzette era diferent. Existia un fort component sexual en les
nostres relacions, pero estic segur de que entre nosatres hi havia amor.
Se que la volia i tinc constancia de que ella, tambe. Passava en ella exce-
lents moments i era capaç de mantindre una conversacio inteligent, pero
en lo mes profunt de la meua consciencia presentia, no se per qué, pot-
ser per l’intuicio dels malalts, que els meus dies no anaven a acabar junt
ad ella.

Estava una nit sopant en Anthony en un chicotet bistrot de les afo-
res de Paris, fart dels restaurants de lux, i durant els postres, la conversa-
cio derivà, com era freqüent, cap a la pintura.

—¿Coneixes a Van Gogh? —me preguntà de sobte.
La pregunta me sorprengue un poc. Naturalment que coneixia a

Van Gogh. ¡Quina badoqueria! Li respongui com si fora un gallec, en
una atra pregunta:

—¿Per que ho preguntes?
—Es que tinc necessitat d’acostar-me a Amsterdam uns dies a

resoldre uns assunts pendents molt importants. Se tracta de cobrar, no
veges. Podries vindre en mi i voriem el Rijksmuseum de Van Gogh. Estic
segur que t’agradarà.

No me paregue mala idea. No tenía res que fer. Suzette seguia en
Estrasburc i ya estava un poc fart dels menjars a que me sometia el voraç
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i delicat apetit d’Anthony. Per la meua part, no me vindria mal canviar
d’aires, encara que fora per uns pocs dies.

—D’acort —li contesti un poc animat—. ¿Quan nos n’anem?
—Si vols, dema mateix. Prepara esta nit la maleta i prendrem el

tren de migdia que ix de la Gare du Nord.
Al sendema, a boqueta nit, arribarem a Amsterdam despres d’un

agradable viage en ferrocarril. Nos estajarem en l’hotel Krasnapolsk —no
se cóm m’enrecorde d’este dificil nom— que era un elegant local pro-
pietat, i cóm no, d’un potentat judeu polones situat en la plaça del Dam
en la que existien unes grades circulars coronades per un alt monolit que
no se qué es lo que commemora i en el que, lo mateix que en Piccadilly
Circus londinenc, junt a l’estatua d’Eros, se concentren a boqueta nit un
eixam de hippies, polseruts, desocupats i gent de dubtosa casta, no sent
infreqüent vore cóm son desestajats de quan en quan per la policia en
les seues manegues de potents chorros d’aigua.

Existia en el dit hotel un ample pati cobert per vidrieres en el que
caïa una difuminada i clara llum zenital i en una decoracio en la que
predominen les plantes semitropicals, palmeres i kenties, en una forta
reminiscencia modernista de principis de segle. Alli desdejunavem tots
els matins ataquinant-nos de menjar ous fregits o rebolicats de totes cla-
sses, salmo i arencs fumats, salchiches i fesols negres tot en les tostades
i bolleria surtida en les seues corresponents mermelades o gelees de tots
els fruits imaginables, tot regat en cafe, te o chocolate calent.

Eixa mateixa nit ens n’anarem de cap a sopar en un restaurant chi-
nenc. “Els restaurants orientals d’Amstrerdam —me digue—, chinencs,
indis o indonesis son els millors d’Europa, millors inclus que els de
Londres o Paris”.

Tenía rao. El sopar fon magnific, en sabors contraposts que a pesar
de tot i sorprenentment, no s’interferien entre si.

—Dema tinc de fer unes telefonejades i unes visites —qualsevol
sap quina classe de negocis se portaria entre mans—. Podries dedicar-te
a rodar per la ciutat i ambientar-te un poc. Nos vorem a migdia aci per
a dinar i per la vesprada nos acostarém al museu ¿te pareix?
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Me dediqui a vagar sense rumbo seguint els innumerables canals
—“dams” diuen aci— travessant-los pels seus tipics ponts i a contemplar
les cases de rajoles roges en teulades a dos aigües. La ciutat era encan-
tadora, neta i recoleta i de tota ella se desprenia un aire d’organisada
prosperitat, pero a mi me produia una estranya sensacio de tristea i
melancolia. Potser fora el seu cel gris plomiç que s’estenia com un
monoton telo de fondo o el viu faeneig dels seus habitants que se movien
afanyadament en mig d’un sorprenent silenci o l’apagada remor dels rius
de bicicletes que s’esgolaven sense fer soroll, casi sigilosament. Enyorava
com a home del Mediterraneu, la llum, el color i el bullici propis de la
meua terra que tambe fea presencia en Paris.

No se si sería per esta circumstancia o per unes atres que a mi se
m’escapen, pero arribi al migdia a l’hotel trist i apagat, en un estat d’a-
batiment que deixà sorpres al meu amic que ya m’esperava.

—¡Quina cara dus! Pareix que hages vist dimonis o fantasmes —un
poc de rao tenía. Quan s’assegurà que no me passava res, me dugue a
d i n a r, tot ho arreglava menjant, per a que me passara el malhumor.

Per la vesprada, prenguerem un taxi i nos n’anarem directament al
Rijksmuseum a on s’exhibien nomes que llenços de Van Gogh, cuidado-
sament classificats.

—Tindrem d’afanyar-nos puix tanquen a les sis i no tindras temps
suficient per a vore tota la coleccio. Hauras de tornar dema i continuar
a on t’ho hages deixat hui. Hi ha que escomençar per dalt —me digue
Anthony— a on estan els primers dibuixos de Vincent, els de la seua pri-
mera epoca i anar descendint i d’esta forma se veu tota la coleccio en
l’exacta successio cronologica en que fon pintada, acabant en el seu
darrer quadro, “Corps en camps de forment” que fon l’ultim que pintà,
segons diuen, ans de la seua mort.

Crec haver dit en un atre lloc que tinc per costum, quan visite algun
museu, i en aixo tinc experiencia, fer primerament un breu recorregut per
totes les sales per a poder determinar les peces mes importants, procedint
despres a inspeccionar una per una, totes les obres, detenint-me sense
pressa en les que previament tinc ya mentalment seleccionades. Aixo me
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permet estalviar temps i dedicar-lo als llenços mes descollants, deixant de
costat els que considere de menor interes.

A la vista del quadro a estudiar, evalue cuidadosament la seua
composicio, el colorit i la seua distribucio, els valors dels clars i
ombres, els eixos d’interes pels que l’artiste conduix i guia la nostra
m i rada, la perspectiva, l’estil, la tecnica i en general, qualsevol cosa
que me conduixca a tractar de desentra nyar quina cosa es lo que vo l
d i r-nos l’autor. D’esta manera indague i busque el mensage ocult —si
es que l’hi ha— faena esta la mes dificil de totes i que no sempre cul-
mina en exit. Alguns pintors amaguen de tal forma el seu proposit que
no es sino despres de varies visites al quadro que arribem a coneixer-
lo i ahi radica precisament el major encant i misteri del nostre treball
c o n t e m p l a t i u .

Fon en l’Escola de Belles Arts de Valencia a on els meus professors
m’ensenyaren els successius passos per al complet analisis de les obres,
procedint d’una manera sistematica a vore i comprendre el quadro des
de diferents aspectes. En el pas del temps i en l’experiencia, esta faena
se converti en un proces automatic, en un reflex condicionat que fa que
davant d’un llenç procedim, com a través d’un filtre mental, a estudiar en
seccessives fases la qualitat o descuit de l’eixecucio.

No succei aixina en este cas. Comenci, junt en Anthony, a vore els
dibuixos inicials de Van Gogh del pis superior i, sense casi donar-me
conte, m’ani fascinant per ells, casi immovilisat pel seu fort dramatisme.
Eren dibuixos d’humils personages del poble, miners, llauradors dels que
emanava una sensacio opressiva i d’intens sofriment. No eren els homens
del camp en contacte en la naturalea sino mes be, aniquilats per ella. Les
figures tenien unes tan absurdes distorsions que, preses en un principi
per un dibuix desmanyat, resultaven ser en realitat un subtil metodo per
a crear una atmosfera dramatica.

Anthony tirava de mi en insistencia tractant de fer-me alvançar fins
a que, molt irritat per la seua intromissio en la meua abstraccio, li digui:

—¡Che, collons, deixa’m i seguix tu a soles! Espera’m, si vols, a
l’eixida a l’hora de tancar, pero no me molestes ni me distragues mes.
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En gest contrariat, continuà el seu alvanç per la serie de dibuixos
i se pergue mes tart en el pis inferior.

A les sis de la vesprada, quan anaven a tancar, me doni conte de
que no havia vist mes que una dotzena de dibuixos i estava casi en el
mateix lloc. Baixi rapidament espentat pels vigilants i me trobi en el meu
amic que m’esperava impacient en l’exterior del museu. No me digue
cap de paraula, se quedà mirant-me fixament i esperà a que yo parlara.

—Aço no se pot vore en una vesprada. Necessitare varis dies, pot
ser semanes, per a vore-ho.

Anthony somria ironicament i seguia atent i callat les meues
paraules.

—Yo ya coneixia la seua obra —continui—, els seus olis i els seus
dibuixos en infinitat de reproduccions, pero vore-la aixina tan real, tan
prop … ha segut com si m’hagueren pegat una astralada. ¿No t’ocorre a
tu lo mateix?

Ni tans sols m’havia disculpat pel meu comportament de fea uns
moments. Anthony pareixia comprendre el meu estat d’anim.

—Al principi, sí. Ara, no tant, ya m’he aveat a la tormenta i no tinc
por als trons ni als rellamps.

—Tens rao —li contesti ple d’entusiasme—. Es com una tempes-
tat, com un bramit de la mare naturalea, com una protesta que ix de lo
mes fondo de la nostra consciencia. Te confessare una cosa, sent dins de
mi alguna cosa rara, no se lo qué es, pero he de desentranyar-ho.

Estiguerem varis dies mes en Amsterdam. Anthony m’acompanyà
alguns matins al museu i despres se dedicava als seus menesters que, per
a no obligar-lo a mentir, no tracti de desvelar. Yo no arribi a eixir del
Rijksmuseum. Entrava nomes s’obrien les portes, alguns dies mengi en la
cafeteria un entrepa vegetal, uns atres, ni aixo, i eixia ya casi de nit,
espentat pels zeladors, quedant-me ressagat tractant d’apurar fins als
ultims moments en la mirada agotada i els ulls enrogits.

Me trobava en un estat de constant excitacio. El dramatisme dels
llenços m’havia calat tan fondo que havia impregnat tot el meu ser d’una
estranya angoixa, d’una sensacio d’inquietut i desfici que m’impedia
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qualsevol concentracio. Era incapaç de mantindre una conversacio
coherent durant mes de deu minuts ya que la meua imaginacio exacer-
bada se disparava com si se m’haguera soltat un resort somes a gran
tensio. La son nocturna se me fea impossible i a la meua ment acodien
espectres i fantasmes que m’impedien el descans.

Anthony, donant-se conte del meu estat i tement una recaiguda
dels meus nervis, sempre en precari equilibri, prengue la decisio —ara se
que encertada— d’administrar-me un fort tranquilisant i ficar-me en el
tren de Paris a pesar de les meues protestes i de la meua negativa a sepa-
rar-me dels quadros de Van Gogh que no havia arribat a vore en la seua
totalitat.

Els següents dies que passi en Paris estigui sumit en la mes com-
pleta obscuritat, desvelada per esporadics moments en que una tenue
llum, lluntana i lletosa, me permetia recobrar la consciencia perduda.
Estigui en este estat tres o quatre dies, potser una semana o mes, no puc
ser mes precis. Me pareix recordar que estigui posseit per atacs febrils
que me mantenien en constant deliri. Els meus recòrts me pareixen
diluits en una espessa boira que me fa dubtar si se devien a fets reals,
somiats o simplement, producte de la meua imaginacio.

En la meua ment apareixen els rostres preocupats i solicits de
Suzette i d’Anthony inclinats davant del meu llit. Tambe crec recordar el
d’una persona estranya per a mi, en barba puntaguda i grosses ulleres de
carei que m’interrogava sense parar en un intent desesperat de tornar-me
a la realitat.

A poc a poc, passà la tormenta. Les aigües desbocades tornaren al
seu lloc i ani recuperant la lucidea, ignore si per les pastilles que me fea
engolir Suzette, per l’absolut repos a que me veïa somes o per la tenden-
cia natural de l’organisme a trobar el seu equilibri, fins que passats alguns
dies, pogui notar cóm tenía la ment desemboirada i podia utilisar l’arch i u
dels meus recòrts en gran eficacia i realisar, com a gimnasia tera p e u t i c a
de la meua collita, els eixercisis matematics mentals mes complicats.

Tombat en el llit, m’entretenia veent els badalls i taques del tres-
pol tractant de trobar en els dibuixos que formaven la sugerencia de
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figures reconeixibles a modo d’un test de Rorschach. Aço me divertia
molt i pogui comprovar que quan detectava el perfil d’un rostre o la
silueta d’una figura me resultava impossible substraure’m a la seua fasci-
nacio, impedint-me buscar en elles el recòrt d’unes atres formes. Pero ara
que pense, ¿de qué conec yo el test de Rorschach? ¿D’a on he tret el
recòrt d’esta malaida prova de les deu lamines, unes en blanc i negre i
unes atres en color, utilisades pels psiquiatres? No recordava que me les
hagueren fetes, pero tenia de ser aixina puix crec no haver-ho llegit en
ningun llibre.

Estava ya mes tranquil, pero me trobava en un estat de tal agota-
ment i debilitat que hagui de quedar-me varis dies mes en el llit fins a
que, a força de repos i de l’ingestio d’un poc de quemenjar, me trobi dis-
post a alçar-me i a iniciar algun passeig. Molt pronte me trobi totalment
restablit i com si no res m’haguera passat.

Mai no he arribat a coneixer lo que me succei. A les meues pre-
guntes, Suzette que se mostrava renuent a donar-me les explicacions que
yo solicitava, me contestava en evasives i sense donar-me una resposta
satisfactoria. Tinc l’impressio de que tractava d’oblidar allo com si es
tractara d’alguna cosa innoble o vergonyosa, com si volguera soterrar
aquella crisis que patí i que sospite que no fon, ni molt menys, l’unica.

Yo l’atribuia ad un exces d’imaginacio, a un intent desesperat de
la meua personalitat de trobar una eixida llogica als meus actes i pensa-
ments en un mon ple d’imcomprensio i d’intolerancia. Lo cert es que yo
tampoc sentia massa desijos de profundisar en aquell tema i de furgar en
els meus recòrts ya que la presencia d’alguna cosa obscura i terbola que
flotava com un cancer en lo mes fondo de la meua consciencia, m’om-
plia d’espant i fea que, horrorisat, desviara estos pensaments.

Fon un d’aquells dies quan Suzette me donà lo que ella dia “la
gran noticia”.

Me trobava llegint, quan se m’acostà. Alguna cosa en la seua
manera de menejar-se, en la seua forma de caminar, en el gest jumenser
del seu rostre me feu comprendre que alguna cosa volia de mi, lo que
d’immediat feu que me posara en guardia.
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No m’equivoqui. Tinc poca experiencia en les dones, pero si la
suficient, per a la meua desgracia, per a donar-me conte de quan inten-
ten manipular-me i traure’m alguna ventaja. En el millor i mes fals dels
seus somriures, me digue:

—¿Saps la gran noticia?
—No, ¿de qué me parles? —li contesti girant-me per a vore-la.
—¿No t’ho imagines? ¿No sospites res?
M’estava posant nervios. Este joc d’endevinalles no m’ha agradat

mai i mes si va acompanyat d’hipocrites carantonyes. Irritat, li insisti:
—Be, amolla-ho d’una vegada, siga lo que siga.
En mala hora l’animi a que me parlara sense rodejos puix me feu

cas i sense cap de preparacio i sense mes preambuls, me digue alegrement:
—¡Vas a tindre un fill!
Senti una convulsio, com a una forta sacsada que me deixà com-

mocionat. No esperava aixo. Quedi uns instants en la meua mirada cla-
vada en els seus ulls i noti cóm una incipient colera anava naixent en lo
mes fondo de mi, creixent en onades successives que s’apoderaren de tot
el meu ser. En la gola atenallada per la furia, apenes pogui contestar-li,
mastrullant entre les dents:

—En tout cas, c’est toi qui est grosse et qui auras un fills, pas moi.
(en tot cas eres tu la que està prenyada i la que tindra un fill, no yo) Pero
¿que s’havia cregut esta puta? ¿Com era capaç de tractar d’enganyar-me
d’esta manera tan tosca? Perque si era mentira, que era lo mes provable,
eren tan manifestes les seues intencions que no mereixia la pena ni res-
pondre-li: volia amarrar-me per a sempre, nugar-me a la seua vida per a
l’eternitat. ¡Quin desproposit! I si era cert que estava prenyada, cosa que
m’atrevixc a dubtar, qualsevol sap qui sería el pare, perque d’este pendo
embaucador tot se podia esperar. Pero... ¿que es lo que pretenia esta
dona? Fora lo que fora no anava a deixar-me enredrar entre les seues xar-
cies, ¡de cap de manera!

Sentia en els meus polsos els glatits forts i accelerats del meu cor
i cóm els meus ulls s’anaven inyectant de sanc. La meua actitut era la
d’un tigre a punt de llançar-se sobre la seua presa i la meua mirada refle-
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xava una tal quantitat de colera i agressivitat que Suzette, temerosa i aco-
vardada, ana replegant-se sobre ella mateixa tractant d’evitar el meu
imminent atac. S’alçà de sobte i eixi de l’estudi corrent deixant la porta
oberta i entrant en el seu tancant la porta en pany i clau.

Fins que me n’ani de Paris, a primer de febrer, ya no torni a vore-
la, permaneixent amagada en el seu estudi del que pogui percatar-me
que eixia sense fer soroll quan pensava que yo havia eixit o me trobava
en el meu treballant, llegint o dormint. Sospite que estava atemorisada i
evitava trobar-se en mi per por a la meua colera.

D’est incident, sobre el que tingui temps sobrat per a meditar, tra-
gui la conclusio de que, d’ara en avant, devia controlar millor les meues
reaccions puix ya tenía ben comprovat que davant de la presencia de
qualsevol conflicte que no podia superar, m’afonava i caïa en un estat de
perdua del sentit de la realitat, desencadenant-se dins de mi una terrible
i descontrolada agressivitat que, de moment, descarregava en la primera
persona que trobava a ma, pero que presentia i temia que poguera diri-
gir-la contra mi mateix.

Estes crisis de furor me deixaven, una vegada passades, completa-
ment exhaust i en la ment ofuscada i perduda durant varis dies. Devia,
puix, eixercitar-me en l’autocontrol de les meues emocions per a atenyer
un equilibre mental que podia perdre en qualsevol moment.

Estigui donant un repas a la meua vida passada i actual, arribant
al ple convenciment de que nomes en l’art podia trobar un cami per a
poder-me sentir com a un verdader ser huma. No servia per a una atra
cosa, mai no havia depres res i la meua vida sentimental havia segut un
complet fracas i mai, estic segur, podria trobar ningun exit en este sentit.
Amics, mai els tingui, i nomes Anthony que mes que amic es un germa,
ocupava este buit.

Havia d’entregar-me a la pintura, a l’art, en mes conviccio que
mai, dedicant tots els meus esforços cap ad eixe cami que era l’unic que
entreveïa possible.

En estos moments la meua decisio caigue com a fruita madura. La
meua recent visita a Amsterdam i el meu ple contacte en Van Gogh
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m’ajudaren ad ella: ho deixaria tot, el meu estudi, Paris i, està clar,
Suzette i el malait fill que volia endosar-me i me n’aniria a Amsterdam a
dedicar-me plenament a l’estudi del meu pintor, a analisar la seua obra i
les seues tecniques.

Escrigui una breu carta a Anthony comunicant-li la meua decisio
de desapareixer durant una llarga temporada sense dir-li que Amsterdam
era el meu desti i li pregava que no me buscara —ya tindria noticies
meues— i que estiguera en contacte en Suzette per a que no li faltaren
mijos economics si arribava el cas de parir puix tampoc volia deixar-la
en el carrer desconeixent la reaccio de sos pares que segurament no vol-
drien tindre-la en sa casa.

Tambe ad ella li escrigui donant-li les meues raons sobre la meua
partida que intenti justificar en varies fulles sense que yo mateix tingue-
ra la certea de que foren verosimils.

Molt enjorn, encara no havia eixit el sol, eixi de l’estudi com un
lladre en una bossa en lo mes necessari per al meu viage definitiu. Ans
de tancar la porta, doni una darrera ullada ad aquella habitacio en la que
tantes vivencies quedarien en l’oblit com si passara una nova pagina en
el llibre de ma vida, millor dit, com si començara un atre llibre totalment
diferent. Alli quedaven els meus recòrts parisencs, els meus llibres, qua-
dros, llenços, colors i pinzells. No m’importa, que ho aprofite Suzette.
Començare des de res. Aixo sí, porte en el meu cap tota la meua expe-
riencia de pintor, tota la meua capacitat d’enteniment artistic, tot el meu
saber i tota la meua habilitat. Aixo no se queda en Paris, aixo sempre via-
jara en mi i m’acompanyarà com el millor equipage. Es tot lo que
necessite.
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X V I

Amsterdam, 10 d’abril de 1969.

uan arribi ad esta ciutat, a primers del passat mes de febrer, llauger
d’equipage i en l’anim gojós, sense cap de nugaça i en una plena

sensacio de llibertat i entusiasme per la perspectiva que s’obria davant de
mi de profundisar en el coneiximent de Van Gogh del qual l’amagat
mensage pretenia desentranyar, fea un fret de mil dimonis. Al baixar del
tren i botar al moll de Centraal Station, senti la sacsada d’aquell ambient
tan gelit que posava en la meua respiracio bocanades de baf. El cel, com
sempre, se presentava com a una immensa capa plomiça i agobiant que
fea presentir una imminent nevada. ¿Quan vorien el sol estos desgraciats
holandesos?

En la mateixa estacio prengui un taxi i pregui al conductor que me
d u g u e ra ad algun hotel no massa car i que estiguera prop del museu de Va n
Gogh. No volia anar al Krasnapolsk en el que mesos arrere m’estagi en
A n t h o ny perque el seu ambient luxos en les seues grosses catifes de llana,
els seus bronzes, les seues fustes nobles i els estirats empleats m’intimida-
ven i no me trobava al meu aire, ademes, si A n t h o ny arribara a sospitar que
me n’havia vingut ad esta ciutat, es aci a on primer vindria a buscar- m e .

El taxiste me portà a l’Hotel Vondel, en Vondel Straat, a uns tres-
cents metros del museu. M’agradà el local. Era net i senzill i la senyora
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que el regentava, una dona rossa i corpulenta, de mijana edat, resultà ser
molt eficient i sobre tot, simpatica i amable.

Era la meua intencio llogar mes avant alguna andana que m’apro-
fitara d’estudi per a poder treballar concentrat i tranquil i en pau absolu-
ta. Soc per naturalea un home esquiu i solitari, de vegades mes de lo con-
venient, i notava en estos moments, despres de tan llarga temporada
convivint en companyia d’unes atres persones —Anthony i Suzette—,
cóm enyorava i desijava la meua propia i unica companyia, esta soletat
tan volguda per mi per a poder abstraure’m en el meu treball que darre-
rament tenía prou descuidat.

Rapidament m’instali guardant les meues escasses pertinences en
l’armari i els objectes de curiositat personal en el bany i me tombi en el
llit mig vestit, cansat per les emocions del dia i, mirant el trespol tractant
de trobar alguna figura amagada entre els clavills i les taques, me quedi
profundament dormit, descansant tota la nit com fea mesos que no ho
havia fet.

Me desperti desemboirat i estranyament ple d’energia. Busqui un
bar a on desdejunar i en aquell moment me percati de que en les presses
per anar-me’n de Paris, se m’havia oblidat prendre els diners suficients
per a la meua estancia.

Prop del bar estava el Amsterdamer Bank. Entri i despres de soli-
citar parlar en el director, li exposi el meu problema expressant-li la
necessitat de telefonejar al meu banc de Suïssa per a que me feren una
transferencia. Li demani que me deixara a soles en el seu despaig. El
director comprengue que tenía de dir la meua clau secreta i se retirà dis-
cretament.

Ya en este problema resolt, torni al bar. El gran surtit de delica-
tessen va satisfer suficientment el meu voraç apetit. Me prengui un parell
de tasses de cafe i decidi organisar un poc la meua nova vida holande-
sa. Me prometi a mi mateix no entrar en el museu sense tindre un estu-
di a la meua disposicio puix corria el perill de vore’m atrapat per l’enor-
me fascinacio dels seus quadros. Una vegada instalat, me dedicaria a
vore’l totes les vesprades —tancaven a les cinc— i pels matins, aprofitant
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la llum, me dedicaria a pintar i a eixercitar la vista i el pols en el meu tre-
ball. Les nits, si tenía ganes, llegiria i estudiaria tot lo que poguera.

Comenci a preguntar pel barri —volia tindre’l per eixa zona— i no
tardi molt en localisar una andana en un tercer pis, en vistes al canal, en
Hobbema Kade, a esquenes del museu de Van Gogh. El local era mes be
chicotet. No necessitava mes i encara que les inclinades vidreres estaven
orientades al migdia, no m’importà massa tenint en conte lo encapotat
d’este cel en el que el sol tindria greus dificultats per a donar-se a conei-
xer. Estigui encertat puix abans me n’ani d’Amsterdam que consegui vore
lluir el sol. Potser que se deixara vore ya ben entrada la primavera o en
ple estiu. A lo manco, en les postals sí que s’endevinava mes que se veïa.
El mobiliari era auster, casi monacal. Una solida taula de pi, dos cadires,
un armari desvencillat, un moble que lo mateix aprofitava per a llibreria
que per a guardar plats i coberts, una cuina de gas, un escurador i una
estufa de carbo constituien tot l’aixovar. Els lavabos eren comunitaris i
estaven en la planta baixa. No hi havia tina, nomes una ducha en aigua
calenta que funcionava de maravella.

Decidi llogar-lo. Fiu el contracte, pagui la fiança i un mes de bes-
treta i porti de l’hotel Vondel les meues escasses pertinences. En un hiper-
m e rcat compri llançols, mantes, un matalaf, atifells de cuina, un parell de
sacs de carbo concentrat i una infinitat de chicotets detalls per a fer-me la
vida agradable. Tot me fon enviat en prestea al meu nou domicili. Ta m b e
compri un gros a n o ra k en capucha, una tovalleta i uns guants de llana.

Motivat per l’ambient o per la topica visio que tots tenim dels
holandesos, tambe compri un parell de botelles de ginebra, tabac i una
cachimba de mariner. Fins a hui no he segut fumador, pero hora era ya
d’iniciar-me en estos chicotets vicis que simbolisaven per a mi el comen-
çament d’una nova vida.

Tot aço que he contat en unes poques llinies, me dugue mes d’una
semana entre anades i tornades, consultes i compres, pero a la fi quedi
completament estajat en el meu estudi en el que me trobava com a un
senyor feudal en el seu castell en tot lo necessari per a enfrontar-me en
les batalles pictoriques que m’esperaven.
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Recorde molt be que era dumenge i que els museus no obrin eixe
dia fins a la una en lloc de a les deu en que ho fan els dies llaborables,
tancant sempre a les cinc de la vesprada. Com el dilluns era el dia que
tancaven tots, pogui contindre la meua ansietat per a retrobar-me en Van
Gogh i decidi visitar en primer lloc el Rijksmuseum —Museu Nacional—
i passar despres, ans de les cinc, pel de Van Gogh —els dos museus estan
un al costat de l’atre— i adquirir en la tenda una bona quantitat de lli-
bres, estudis i coleccions de lamines.

Entri, puix, en el primer museu i pogui contemplar d’un tiro fins a
les quatre i mija de la vesprada —eixe dia no dini—, la coleccio de Frans
Hals i els seus maravellosos retrats, els païsages de Ruisdal i els magni-
fics interiors de Jan Vermeer de Delft, pero sobre tot, pogui extasiar-me
en Rembrandt, contemporaneu del meu casi oblidat mestre Velázquez.
Els seus autorretrats, el de la seua muller Saskia i especialment, la “Ronda
de Nit”, genial de composicio, distribucio de les figures i clarobscurs.

Me n’ani corrent a l’atre museu del que eixi, ya tancant, carregat
en un enorme monto de llibres i reproduccions de Van Gogh. Me dirigi
a l’estudi en l’idea de passar-me tot el dilluns llegint-los per a afonar-me
en tot allo que s’havia escrit sobre el dit pintor, tant des del punt de vista
artistic com les biografies de la seua malaurada vida i els estudis psi-
quiatrics sobre la seua desequilibrada personalitat.

Estes llectures me duraren mes d’un mes. Despres de pintar i visi-
tar el museu, activitat a la que me dedicava tots els dies sense descans,
llevat dels dilluns que, per estar tancat, els empleava exclusivament en
pintar, me sumergia en les dites llectures fins a altes hores de la matina-
da, no sent rar que alguna vegada m’alçara sense haver tancat els ulls en
tota la nit.

La primera semana no prengui en absolut els pinzells pensant que
sería millor estudiar al meu homonim “Vincent”, cosa que fiu sense
seguir un orde preestablit —tenía tot el temps del mon per a completar
la meua faena—. Quan un quadro m’atraïa mes que un atre, me planta-
va davant d’ell i deixava correr la meua imaginacio. Desplegava despres
tot el meu espirit critic i analisava l’obra des de totes les perspectives. Si

242



ho jujava necessari, tornava a començar de nou. El temps no m’importa-
va, m’importava comprendre a Van Gogh, captar la seua anima, enten-
dre els seus sofriments i tractar de vore en els seus quadros —cosa que
mai trobi— la manifestacio d’alguna alteracio psicologica. Analisava els
traços del pinzell, la seua manera de deixar la pasta en el llenç, la pressio
sobre el mateix i el colorit que amprava. Descobri en els seus dibuixos
que utilisava un sistema molt personal. Els realisats en canya i tinta chi-
nenca estaven fets en una serie de punts i despres, per a omplir les mas-
ses, fea traços de curtes llinies, rectes o curves, segons els volums que
volia representar. Este sistema, d’evident influencia del pintor japones
Hokusai a qui Van Gogh admirava molt, el traslladà despres a l’oli i
podem vore cóm les masses dels objectes estan representades per una
serie de traços en molt d’empast, paralels en cas de ser rectes, un junt a
l’atre i que per la yuxtaposicio de diferents colors, conseguia un enorme
efecte de volum, espai i colorit. Les linees curves les enllaçava unes en
atres, sobre tot en els fondos o en els brancages dels arbres, donant una
forta sensacio de “marees” o de “remolins”. Mai ningun pintor havia uti-
lisat este sistema en els seus treballs i pot dir-se en tota seguritat, que fon
Vincent qui el descobri, potser per casualitat, potser inconscientment i
observem en l’estudi cronologic de la seua obra de quina manera ana
millorant la seua tecnica fins a atenyer una verdadera mestrea en este
metodo tan simple, pero de tan excelents resultats.

Pronte estigui en condicions de prendre els pinzells i comenci a
fer proves i mes proves sobre papers i cartons que rebujava i trencava a
l’instant si no eren del meu gust. A poc a poc, ani prenint el pols i de l’a-
tenta i meticulosa observacio i estudi dels originals i de les moltes repro-
duccions que m’endugui a l’estudi, ani conseguint millorar el meu estil
fins a alcançar una real aproximacio al mestre que pretenia emular.

A les poques semanes ya havia pres el ritme. Llevat del temps que
dedicava a dormir, cinc o sis hores, i el que utilisava en la curiositat per-
sonal i menjar, me submergia tots els dies, en el ritme monoton i eficient
d’una runglonadora, en l’acte de pintar pels matins, vore el museu per
les vesprades i llegir per les nits.
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Notava cóm corria per les meues venes l’espirit de Van Gogh, cóm
la seua ment se n’anava introduint en la meua i cóm la meua ma pinta-
va sense cap d’inhibicio, com l’haguera fet ell mateix, sense el menor
esforç i en la major naturalitat. Pintava sense detintre’m a pensar i sense
considerar cap de problema de composicio o colorit, bodegons, autorre-
trats, interiors del meu estudi, cadires i tot lo que se me posara per
davant. Deixava dormir els llenços i als pocs dies analisava el treball rea-
lisat i pronte me percati de cóm algunes de les meues obres pareixien
haver sorgit dels seus pinzells i no dels meus. Pero no estava satisfet.
Necessitava afonar mes encara, obtindre resultats perfectes, atenyer ana-
logies irreprochables. No m’importaven els meus chicotets fracassos. Ara
estava convençut de que ho anava a conseguir, pero per ad aixo —pron-
te arribi ad este convenciment— tenía de pensar com Van Gogh i lo que
es mes terrible, tenía de sofrir i passar les seues mateixes penuries i el seu
mateix calvari. La perspectiva de convertir-me en un masoquiste per a
passar la seua mateixa crucifixio i les seues mateixes desgracies no m’a-
traïa en absolut, pero presentia que acabaria irremissiblement seguint
esta senda encara en contra de la meua voluntat, arrastrat per la meua
obsessio de fondre’m en la seua personalitat.

Se que se’m reprocharà que en la meua dedicacio ad este ferm
proposit, a lo que yo dic tenacitat, sera tachat d’obstinacio i a lo que yo
dic constancia, cabuderia, pero ¿que vaig a fer?, no tinc mes remei que
seguir este cami al que ningu m’ha espentat, pero he d’atenyer la meta
que m’he fixada o morire en l’intent.

Estes darreres paraules son les que Vincent li escrivia al seu germa
Théo en una de les seues innumerables cartes en la que li manifestava el
seu desig d’alcançar el triumfo en la seua pintura.

La correspondencia que mantingue en el seu germa s’inicià en
1872 i no acabà sino en la seua mort en 1890. Durant este periodo li
remete prop de setcentes cartes, conservades i publicades en les que el
pintor aboca tots els mes intims pensaments a través de les que podem
comprendre millor la seua estranya personalitat, els seus somis, els seus
desijos i els seus desvarius. Esta ingent correspondencia no me sorpren
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res tenint en conte la seua capacitat de treball. Servix per a comprovar
este punt el fet de que en el curt periodo de sa vida nos deixà mes de
huitcents cinquanta quadros i un numero paregut de dibuixos, molts dels
quals s’han perdut o foren destruits pel propi autor.

Estes “Cartes a Théo”, un eixemplar de les quals tinc en el meu
poder, han segut llegides i rellegides per mi en infinites ocasions ya que
son la millor manera de coneixer a Vincent a través de les seues parau-
les i han servit de base per a molts estudis priquiatrics que s’han fet per
tal d’analisar la seua ardorosa i malaurada existencia.

¡Que vaig a dir de la vida de Vincent que no s’haja dit ya! Conec
la seua biografia en tots els seus detalls, des del seu naiximent fins a la
seua mort. Tot lo mon els coneix, pero lo que no es tan sabut es un fet
que ha dut de cap a molts dels seus analistes psiquiatres i es que
Vincent naixque exactament el mateix dia en el que un any abans ho
f e ra un atre germa que duya tambe el seu mateix nom, i que mori poc
despres de naixer. La tomba d’este germa està en l’esglesia de Zundert,
el seu poble natal, que tots els dumenges visitava per a participar en els
oficis que alli tenien lloc. Es de supondre el fort impacte que causaria
en la seua debil i desequilibrada ment la visio, una semana darrere l’a-
t ra, d’una lapida en la que figurava el seu nom, en la mateixa data de
naiximent, llevat de l’any, com a una advertencia i premonicio de la
seua mort.

En el seu museu d’Amsterdam, els quadros estan disposts seguint
un orde cronologic marcat per la seua biografia. Ademes de la fabulosa
coleccio de dibuixos a la tinta i al carbo, apareixen els seus olis classifi-
cats pels diferents “periodos”. Comença l’exhibicio pel “Periodo de
Drenthe” o de “·Neunen”, ciutat en la que residi durant un any i en la
que pintà varis olis, destacant “Els menjadors de creïlles”, seguix pel
“Periodo d’Amberes”, a on pintà alguns de menor relevancia. Continua
en el “Periodo de Paris”, a on comença realment la seua carrera de pin-
tor. El coneiximent dels impressionistes fa que la seua paleta s’aclarixca
i adopte alguna de les seues teories. Feu una breu incursio en el punti-
llisme despres de coneixer a Seurat, pero pronte abandonà tots estos
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presuposts degut a la seua forta personalitat. Seguix el “Periodo d’Arles”.
Aci se revela en tota la seua potencia la fertilitat del seu geni creatiu. Està
cosiderada la millor epoca i d’esta son, sense cap de dubte, les seues
millors obres. Ve despres el “Periodo de Saint-Rémy” en el qual hospital
per a alienats estigue reclos durant casi un any i a on no fon interrom-
puda la seua labor pictorica i, per ultim, el “Periodo d’Auvers-sur-Oise”,
ciutat en la que pintà els seus darrers llenços abans del seu suïcidi el 27
de juliol de 1890.

Quan ya me coneixia de memoria tots els quadros en els seus mes
nimis detalls, seleccionava una epoca qualsevol i me dedicava a tornar
ad ella una i una atra vegada sense descans. Quan considerava que ya
estava esgotada la seua visio, triava una atra d’elles i continuava el meu
treball d’observacio i estudi, aixina, dies i dies, sense descans, com a un
obrer que va a la mina tots els dies de l’any sense permetre’s cap d’ab-
sencia.

Els vigilants del museu ya me coneixien i me saludaven afectuo-
sament, al principi estranyats de la meua constancia, despres, en mes
naturalitat quan els hagui explicat que estava fent un treball d’investiga-
cio exhaustiu sobre el pintor. Alguna cosa tenía de dir per a justificar la
meua persistent presencia en el museu. Me coneixia el nom de tots ells
i mes d’una vegada, quan tancaven el museu, nos preniem junts un parell
de ginebres en alguna de les cafeteries propenques.

Una vesprada, nomes entrar en una de les sales, se m’acostà un
d’ells i me digue que eixe mateix mati havia estat un senyor d’aspecte
estranger preguntant per monsieur Laffite. “Yo no mes se —me digue—
que a voste li diuen Vincent, pero per la descripcio que m’ha fet, estic
segur que preguntava per voste”. “¿Com era eixa persona —pregunti—
pareixia angles?”. “Sense cap de dubte —me respongue— tenía un
aspecte inconfundible”.

¡Anthony ya m’havia localisat! ... Havia sabut seguir el fil dels
meus pensaments quan nos separarem en Paris i coneixent l’impacte que
Van Gogh havia fet en mi, pensà que havia tornat a Amsterdam. Segur
que ya no tenía escapatoria.
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Estava considerant la conveniencia d’anar-me’n corrent al meu
estudi del qual la direccio li resultaria dificil de localisar, quan el viu de
llunt acostar-se cap a mi en gest preocupat.

Estiguerem tota la vesprada i tota la nit bevent com a desesperats.
Millor dit, yo era el desesperat, ell, per la seua part, se llimitava a seguir-
me per a no deixar-me a soles.

Com havia fet sempre, me sinceri en ell. Li conti les meues inquie-
tuts, els meus somis i la meta que perseguia. Entre glop i glop de gine-
bra, assentia sense cap de gest d’estranyea o de reproche. Nomes en un
moment de la conversacio, me preguntà:

—¿No vols saber res de Suzette?
—Efectivament, no vullc saber res ni vullc que me contes res.
—Està be —prosegui—. Ha deixat els seus estudis i ha tornat en

sos pares a Estrasburc.
—Alli estara be —contesti i per lo tallant del meu to comprengue

molt be que havia donat per acabada la conversacio en este sentit.
¡Que gran amic este Tony! Es l’unica persona en el mon que es

capaç d’acostar-se un poc a mi, d’entendre els meus problemes i de com-
prendre les meues inquietuts.

Estiguerem parlant i bevent fins a la matinada. Mig borrachos, en
pas vacilant, recolzats un contra l’atre, nos dirigirem a l’estudi. Li deixi
el meu llit. Posi un poc de carbo en l’estufa i me giti en unes mantes per
terra. Pronte nos quedarem profundament dormits.

El sendema me desperti en un terrible mal de cap. Anthony seguia
dormint encara que el mati estava ya prou alvançat. Me desdejuni en dos
copetes de schiedam, un fort aiguarden holandes al que ya m’havia
aveat. En l’estomec buit, l’alcohol me sentà com una porga. Hagui de
baixar corrent a l’excusat de la planta baixa, pero als pocs moments ya
me trobava millor, es dir, me trobava mes animat perque havia enllaçat
la bufa de la nit anterior en la de hui.

Baixi a comprar algunes pastes per al desdejuni i posi una cafete-
ra en l’estufa. En quant començà a fumejar, desperti a Anthony.
S’incorporà en el llit en els ulls unflats i gest d’estupor. No sabía a on
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estava. Li costà uns instants tornar a la realitat. Desdejunarem junts
abundants tasses de cafe i devorarem totes les pastes. Fins a que passa-
ren un parell d’hores no estiguerem en condicions de raonar en claritat.
Passat este temps, Anthony pegà una ullada per tot l’estudi. La seua mira-
da sorpresa se detenia en els llenços que, recolzats en les parets, foren
escrutats meticulosament.

—¿Tot aço ho has fet tu?
—Clar —li contesti.
—Mai t’he vist pintar d’esta manera —se movia inquiet per l’habi-

tacio mirant aci i alla sense poder quedar-se quet. Yo el contemplava som-
rient comprenent la seua sorpresa. A n t h o ny tenía entre les seues mans un
autentic Van Gogh, encara sense secar, sense donar-li la darrera capa de
verniç i sense firmar, pero, en definitiva, un Van Gogh original. No eixia
del seu estupor. La seua mirada anava alternativament del quadro als
meus ulls tractant de trobar una resposta a les seus mudes preguntes.

—¿Tens idea de lo que estas fent? A pesar de la borrachera que
atraparem ahir —continuà— m’enrecorde de lo que parlarem i aço no
m’ho havies dit. Recorde que me digueres que estaves estudiant-lo i pin-
tant com ell, pero no que estigueres fent falsificacions.

—¿Quines falsificacions? Mai no ha segut eixe el meu proposit
—li digi indignat—. Lo que pretenc es estudiar-lo i ¿quina millor mane-
ra que pintar com ho haguera fet ell?

Deixà el quadro recolzat en la paret i s’assentà a la taula front a
mi fixant els seus ulls en els meus.

Comprengui que me mirava sense vore’m i que la seua ment esta-
va treballant a tota velocitat estudiant calculs i possibilitats. Adivini lo
que estava pensant, no era dificil saber-ho. Anthony era marchant de
quadros, ho duya en la sanc, i treballava per a una companyia que intuia
se dedicava a obscurs negocis i assunts poc clars. A mi aixo no m’im-
portava, cadascu treballa en lo que pot o sap.

—¡No falsificare cap de quadro mes! —li digui en el meu mes
potent to de veu tractant d’intimidar-lo alvançant-me a les seues pa-
raules.
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No l’intimidi. Com a tota contestacio, me preguntà:
—Pero ¿tu saps els diners que podiem guanyar? Aço se vendra

molt be en els Estats Units. Tinc alli una bona clientela que està dema-
nant ...

—T’he dit que no, A n t h o ny. No vaig a fer-ho. ¿Es que no recordes
la meua fugida d’Espanya? ¿Es que no saps la por que he passat per
culpa de l’Interpol? ¿No t’enrecordes del meu canvi d’identitat? —a
mida que anava parlant m’anava creixent puix a l’oir les meues propies
p a raules me donava conte de que estava carregat de rao—. Tots estos
quadros que he pintat els he fets per a comprendre el pensament de Va n
Gogh, per a adinsar-me dins de la seua pell, per a tractar de sentir lo que
ell mateix sentia i com hauras vist, no sempre ho he conseguit. Deixa’m
que pinte a la meua manera, pero no me demanes que treballe per
diners. No m’importa que enganyes ad algun tararot, alla ell, pero has
de saber que els meus esforços no se paguen en diners, no es aixo lo
que busque ¿està clar?

I tan clar com estava. Quedà en silenci i en ningun moment inten-
tà contradir-me o detindre la meua perorata. Deixà que me desfogara i
no volgue excitar-me sabent que aço faria que l’atacara en mes impetu.

A n t h o ny no es un neci, tot lo contrari. Nomes en els seus amics i
en mi especialment, se mostra relaxat i tal com es, en natural i absolu-
ta espontaneïtat, pero quan se tracta de tancar un tracte, de discutir un
c o nveni o de fer qualsevol complicada operacio comercial —he tengut
ocasio de vore’l personalment—, desplega tota la seua diplomacia
n e g o c i a d o ra, tota la seua capacitat dialectica i dissuasoria i llavors, si
les circumstancies ho requerixen, es capaç de conve r t i r-se en una ve r-
d a d e ra hiena. Esta es, en definitiva, la seua professio i se que no puc
r ivalisar en ell en el seu terreny en el que, estic segur, sempre acabaria
p e r d e n t .

S’havia quedat callat, immovil i sense cap de gest, possiblement a
l’espera de que yo “moguera ficha” per a que declarara el meu joc, pero
opti per permaneixer en silenci i decidi mantindre’m aixina, tot lo dia si
fora precis, per a obligar-lo a fer el primer moviment.
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Un poc sorpres al principi per la meua postura, se decidi a parlar
a la fi tractant d’aparentar una calma que —me doni conte— en el fondo
no sentia.

—No he pretes comprar-te ni destruir els teus ideals ni tan sols
desviar-te ni un sol milimetro del teu proposit —el to de la seua veu s’ha-
via dolcificat—. Tampoc desige comercialisar el teu art i convertir-lo en
objecte de barata. Te conec i compartixc el teu generós comportament.
Te pregue me perdones.

A’alçà cap a mi per a abraçar-me solicitant el meu perdo.
Encara que percebi que havia canviat de tactica, el seu gest m’e-

mocionà lo suficient com a per a que baixara la guardia i me deixi abra-
çar simulant indiferencia.

Sense intercanviar ni mija paraula, com si nos haguerem posat
d’acort, nos encaminarem simultaneament cap a la porta i eixirem de
l’estudi dirigint-nos a la cafeteria a on nos prenguerem dos entrepans de
salami en cerveses.

L’ambient se notava tens i la nostra conversacio discorria sobre tri-
vialitats, com volent omplir un silenci desagradable. Pero despres de
dinar, Anthony, en una tenacitat irreductible, pensant que yo ya estaria
mes relaxat, tornà a la carrega:

—Estic pensant, Vincent, que no te vaig a comprar els quadros.
Anem a fer-ho d’una atra manera: tu me’ls vas a regalar i yo despres fare
en ells lo que crega mes convenient ¿que te pareix? D’esta forma la teua
responsabilitat està coberta.

Sabía que mai desistiria del seu proposit i que insistiria de mil
maneres fins a conseguir lo que pretenia. No tenía força per ad una resis-
tencia tan heroica i per fi, no tingui mes remei que claudicar.

—D’acort —li contesti—, fare lo que tu desiges. Pero no pintare
res pel teu encarrec, pintare sempre lo que yo vullga i no seguire mai les
teues indicacions.

I aixina es com d’esta manera, en contra de la meua voluntat, no
mes que per complaure ad un amic, me viu de nou embolicat en est
oixós mon de les falsificacions. De fet, la meua resistencia es veu
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prontament vençuda per la circumstancia de que era el meu desig pintar
en les mateixes condicions que ho feu Van Gogh, en les seues mateixes
preocupacions i tractant d’acostar-me ad ell fins al maxim que me per-
metien la meua sensibilitat artistica i la meua habilitat.

—Ara ya saps a a on vixc. Quan tinga alguna cosa preparada, ya
t’avisare. Deixa que continue treballant al meu aire i que pinte lo que
m’abellixca.
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X V I I

Amsterdam, 18 de novembre de 1969.

orni al meu treball d’estudiar i pintar sense descans i el temps anava
passant d’esta manera en la monotona constancia de la meua obs-

tinacio.
Analisant l’obra de Van Gogh caigui en el conte de que a pesar del seu

profunt espirit cristia, posat de manifest sobre tot en l’epoca en la que eixer-
ci de predicador en les mines de carbo de la seua terra, mai no havia pintat
cap de llenç de tema religios. Una nit, rellegint una vegada mes les cartes que
escrigue a son germa Théo, ne trobi una que fea alusio ad este tema:

He esbossat per segona vegada un estudi en un Crist
en l’angel en el jardi de les oliveres. Perque aci veig totes
les oliveres verdaderes, pero no puc, o millor dit, no vullc
pintar-les mes sense model, pero tinc aço en la ment en el
color, la nit estrelada, la figura del Crist blau, els blaus mes
potents i l’angel groc llima quebrat. I tots els violetes, des
d’un purpura roig sanc fins a la cendra del païsage.

Llegint atentament esta carta arribi a la conclusio de que ya havia
fet algun esbos d’este tema i que, ademes, alguna cosa havia pintat
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encara que sense model quan afirma que no ho tornarà a fer si no es en
l’auxili d’este.

Estos esbossos i estos llenços sobre el tema de Crist i l’angel en les
oliveres mai no han segut trobats, sospitant els analistes de Van Gogh que
s’han perdut o han segut destruits per l’autor.

Est assunt me tingue greument preocupat durant varis dies i enca-
ra que en el meu anim estava el desig de pintar alguna cosa en este tema,
mai no me decidi a realisar-ho, potser considerant que no arribaria a
atenyer la perfeccio per mi desijada.

Una nit en que estava tombat en el llit en els ulls oberts sense
poder dormir i en la ment llaugerament nuvolada per l’exces de schie-
dam, senti de sobte en l’interior del meu cervell com a una llampada llu-
minosa, com a un rellamp instantaneu, com a una explosio en la que me
viu embolicat per una llum de tal intensitat que m’obligà a tancar instin-
tivament els ulls en un inutil intent de fugir d’aquella cegadora claritat
que se produi dins de la meua ment. Noti una estranya sensacio de buit
i especialment d’oblit. Paregueren borrar-se de la meua memoria una
infinitat de recòrts com si haguera passat un drap banyat sobre una pissa-
rra. Quedi postrat, incapaç del menor moviment i en una profunda
impressio de llassitut. Per davant dels meus ulls passaven una infinitat
d’imagens ad una velocitat vertiginosa com quan se rebobina una peli-
cula. Intentava detindre aquella successio d’escenes que me resultaven
estranyes sense poder fixar aquell torrent desbocat.

No recorde res mes. Segurament pergui la consciencia i me quedi
dormit. Al sendema, tracti d’eixercitar la meua memoria per a observar si
encara funcionava i comprovi que consegui evocar sense esforç algun
recòrt de la meua infantea en Manises, l’escola primaria, l’Institut i
l’Escola de Belles Arts, els meus companyers d’estudi i els passejos pel
riu. Casi sense voler tambe vingue a la meua memoria l’image de mon
tio Gregori que tan desagradables recòrts me portava.

Quan m’alci, pogui contemplar atonit, per terra i recolçats contra
la paret, tres llenços diferents en el tema religios que tant me preocupa-
va, totalment acabats. L’oli apareixia fresc i lluent. La paleta i els pinzells
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estaven damunt de la taula en complet desori i, cosa rara en mi, sense
netejar.

L’eixecucio era impecable, el simbolisme, magnific en la seua pro-
funditat i la expressivitat, extraordinaria. El Crist, pintat en diferents tons
de blau intens, mostrava tota l’esgarradora passio del drama del Mesies.
L’angel, en un segon pla, d’un bonic color groc llima, fea de contrapunt
a la potencia dels blaus. Els eixos de la composicio estaven trencats, com
quebrats, per a accentuar encara mes si cap la transcendencia del
moment que descrivien els llenços. La firma, en el nom de Van Gogh, en
el meu propi nom de “Vincent”, apareixia en les tres teles en la ve ini-
cial, pero en lloc de dos simples pals formant angul com firmava en els
seus primers quadros, se veïa en el ventre inferior redondejat i dos traços
horisontals rematant els extrems superiors, donant a la lletra un sentit
mes artistic i elegant. Este tipo de firma, com yo molt be sabía, corres-
ponia al periodo d’Arles. M’agradaren tant, que decidi deixar-los sempre
per terra, front a la porta d’entrada per a poder vore’ls cada vegada que
entrara i m’aprofitaren d’eixemple en la meua faena futura. El mateix Van
Gogh no els haguera pintat millor.

Este fet, del qual mai no trobi explicacio, potser pinti en un estat
de sonambulisme, me mantingue durant molts dies desconcertat, pero
acabi per oblidar-lo.

Este continu estat d’excitacio, el fort grau de concentracio que
m’exigia a mi mateix en el treball, l’exces d’alcohol al que m’hav i a
aveat de tal manera que casi no podia pintar sense l’auxili de la bote-
lla, les poques hores de son i una alimentacio descuidada acabaren
q u e b rant la meua salut i tingui de quedar-me varis dies en el llit exte-
nuat, en les mans tremoloses i sense poder fixar l’atencio en res en con-
cret. Dins de mi oia sorolls com d’una maquina mal ajustada. Rodes,
cordes i corrioles cloixien constantment en els meus oits i una mono-
tona remor com d’onage o de vent udolant entre els arbres ficava un
telo de fondo a les meues inestables idees que, incapaços d’agafar-se ad
un punt real de recolzament, no arribaven a cristalisar en cap de pen-
sament positiu.
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Tractava d’aüixar tot este maremagnum que pareixia una orquesta
afinant els seus instruments en copiosos glops de schiedam sense que
este remei atenyguera el meu proposit ya que caïa en continus estats de
sopor, de depressio o d’absencia.

Tingui la sort de tindre la suficient presencia d’anim per a fer un
desesperat intent per a eixir d’esta absurda espiral en la que estava embo-
licat i resolgui prendre’m unes semanes de vacacions, fer una vida mes
sana en menjars regulars i sense alcohol i, sobre tot, oblidar-me de la
pintura de Van Gogh.

Poc de temps despres ya considerava que havia tornat a la norma-
litat, pero prengui la determinacio d’abstindre’m per algun temps de
prendre els pinzells.

Els dies anaven transcorrent monotonament i una vegada mes me
doni conte de la soletat que s’esgolava per la meua existencia. Llevat de
les poques dones que s’han creuat en ma vida —Julia, Linda i Suzette—
i el meu volgut amic A n t h o ny no tenía mes coneguts o amics de qual-
s e vol classe. La meua soletat era total, absoluta i illimitada, pero era
una decisio meua, no me venía imposta per cap de circ u m s t a n c i a .
M ’ h avia aveat a conviure en ella i havia arribat al coneiximent de que
e ra un estat casi perfecte. Sense discussions i sense que ningu me con-
t ra d i g u e ra. Yo soc l’amo i senyor de les meues determinacions, prenint-
les en el moment que considere mes convenient i sense necessitat de
consultes previes. Aço, amics meus, te moltissimes ventages. Yo obser-
ve a les persones afonades en les sarpes de la societat, en la tara ny i n a
dels seus compromisos, atrapades pels complicats engranages de la
c o nv ivencia i he de confessar que me donen llastima. Preferixc mil
vegades l’absencia de condicionants en ma vida que me permeten fer
lo que yo desige en cada moment sense haver de donar explicacions a
n i n g u .

Pero el sexe exigix els seus tributs i en alguna ocasio, encara que
normalment els pagava, potser per perea o abulia, sense cap d’ajuda alie-
na, sentia la necessitat de la momentanea companyia d’una dona, millor
dit, d’una femella.
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Crec haver dit en alguna part que fiu coneiximent en algu dels
vigilants del museu. N’hi ha un que me cau especialment simpatic. Li
diuen Jan Van Woole i es, cosa rara en els holandesos, alegre, jovial i
obert. Es est home qui m’ha introduit en la vida de la prostitucio holan-
desa que, sense tanta fama internacional com la d’Hamburc, es casi
millor que esta pel seu exquisit refinament.

La primavera estava finalisant i l’estiu a punt d’escomençar. Les
praderies estaven plenes d’un vert insultant i els camps de flors, entre els
que abundaven els tulipans de centenars d’especies diferents, tapissaven
els onejants tossals i suaus planures acabant per confondre’s en la mar en
un horiso boiros que se pintava en tons de blaus i grisos del cel. Havia
passat el fret intens i la millor temperatura convidava a passejar per
aquell dedal de canals en els que l’aigua, normalment mansa i tranqui-
la, s’esgolava per les nits sense una remor, posant en la seua superficie
els reflexos de les faroles i la lluna.

Una vesprada, en tancant el museu, coincidi en Jan qui, despullat
del seu uniforme de celador, se dirigi a mi en un ample somriure en el
rostre i oferint-me un cigarret que accepti complagut, me digue:

—¿Coneix voste el barri de les dones d’Amsterdam? Crec que ya
haura tengut ocasio de visitar-lo.

—No, no el conec, Jan —en la meua veu havia un to de tensio—.
T ’ i nvite a prendre unes ginebres i despres, si tens temps, me l’ensenye s
¿que te pareix?

—D’acort, senyor Laffite —i de sobte, com enrecordant-se d’algu-
na cosa, afegi: ¿a on està la seua bicicleta?

La pregunta me vingue de nou. ¿Com anava a tindre yo una bici-
cleta si ni tan sols sabía montar? ¡Ni bicicleta ni res paregut!

—Yo vinc tots els dies caminant.
Paregue sorpres. En Holanda es tan natural tindre este ve h i c u l

per a tra s l l a d a r-se com un llit per a dormir i el fet de que no estiguera
en possessio d’este practic artefacte me convertia davant dels seus ulls
en un individu sospitos, de comportament insolidari o de no estar be
del cap.
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—En eixe cas, prenga voste el autobus 67 que el deixarà en la
plaça del Dam. Yo estare alli esperant-lo.

Sense dir una paraula mes, montà en la seua bicicleta i en forts i
ritmics pedalejos, desaparegue rapidament de la meua vista, mesclant-se
en la gran riuada de ciclistes qui, finalisada la seua jornada laboral, se
dirigien als seus domicilis.

L’autobus me deixà, efectivament, en la mateixa plaça del Dam a
on s’encontra l’elegant hotel Tulip Krasnapolsk en el que estiguerem esta-
jats Anthony i yo en l’ocasio del meu primer viage a Amsterdam.

En la plaça del Dam, tal com m’havien contat temps arrere i en les
grades redones que circumden l’obelisc, havia una multitut de desarraï-
lats, drogadictes i desocupats. Aquella mateixa vesprada tingui ocasio de
contemplar el freqüent espectacul, insolit per a mi, del desestage de tot
el personal per part de la policia. La plaça fon ocupada per mija dotze-
na de furgonetes de les que començaren a baixar en perfecta formacio
mes de cincquanta policies equipats per a fer front a qualsevol tipo de
disturbis. Immediatament arribà un camio de bombers, conectaren varies
manegues i iniciaren un animat rec a pressio sobre totes aquelles gents
que davant el potent impuls dels chorros d’aigua, s’escamparen en un dir
Jesus com a rates esglayades per tots els carrers que donaven a la plaça,
quedant esta lliure de pollosos en pocs minuts.

Durant esta breu refrega me mantingui mig amagat en el portal
d’un edifici per a no vore’m afectat per les brioses espentes de l’aigua.
Quan tot tornà a la calma, viu a l’atre costat de la plaça al somrient Jan
fent-me senyes en la ma per a que m’acostara.

—¿Que li ha paregut?
—Divertit, molt divertit. I ¿aixo succeix a sovint?
—Casi totes les vesprades —me contestà en un punt d’orgull com

si fora un guia que ensenyara al turiste l’actuacio del Tribunal de les
Aigües de Valencia.

Com encara era enjorn i el dia allarga molt en estes latituts, ana-
rem a prendre unes copes de schiedam per a fer temps ans de sopar. Fora
per l’estimul de l’alcohol o perque Jan era de condicio parlador, me

258



contà breument algunes de les seues intimitats. Vivia a soles en una
modesta vivenda llogada. Estigue casat, pero actualment, no se per qui-
nes circumstancies, no presti massa atencio, pareix que estava separat. El
divorç fon traumatic i encara arrastrava el malson de totes les refregues
que hague de soportar. Li pegà, en alguns moments, mes de lo degut a la
botella, pero pogue superar esta crisis. S’aveà a sa vida solitaria i ara, de
quan en quan, quan el cos li ho demanava, anava a visitar algun bordell
a on desfogava els seus desijos contenguts i amollava les seues mes inti -
mes miseries. A pesar d’estes circumstancies i de la monotonia del seu
treball de celador del museu, no res ha pogut borrar el seu etern som-
riure i el seu caracter alegre i jovial.

M’invità a sopar —molt bon detall per la seua part— i ya despres
de les darreres copes, un poc carregats de ginebra i schiedam nos n’ana-
rem al barri a on estaven segons les seues paraules “les millors dones
d’Amsterdam procedents de tots els confins del mon”.

Està este lloc no llunt de la plaça del Dam. Despres de travessar
ponts i vorejar canals, aparegueren davant dels nostres ulls les tipiques
llums de neo que anuncien, sense possibilitat d’erro, la mercaderia que
s’oferix a la venda. Esta, es dir, les dones, estan darrere dels vidres dels
escaparats, no nues, que aço sería un espectacul poc edificant, pero si lo
suficient insinuants i mostrant la carn justa i necessaria per a que se m’o-
briguera l’apetit, especialment despres de tan llarc dejuni.

Jan ponderava i analisava el genero i fea comentaris sobre la quan-
titat d’opcions, donant-me experts consells —era habitual del barri—,
encomiastics en uns casos, despectius en uns atres.

Despres de molt anar i tornar, ferem al remat, la nostra eleccio i
entrarem decididament per les portes de lo que anava a ser el nostre
paraïs en este mon, a lo manco per uns instants.

El meu reencontre en el sexe fon gratificant. La chicona, una fogo-
sa apanollada d’ulls clarissims, pell plena de pigues i carns blanques i
apretades, era amable, carinyosa, comprensiva, habilidosa, experta i,
sobre tot, molt puta. En fi, tot lo que un home pot desijar i trobar en una
dona.
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El problema sorgi quan una vegada llavat i torcat en les parts mes
intimes i vestit, pregunti quan devia i, ficant-me la ma en la bojaca com-
provi horrorisat que no duya ni un sol flori. Havia anat al museu com casi
tots els dies i no havent previst esta eventualitat, no havia tengut la pre-
caucio de prendre alguns diners.

No consegui res. Alegui raons, expongui arguments, argüi excuses
i pogui observar cóm el somriure se borrava del rostre de la mala penyo-
ra per a transformar-se en un gest hostil. Sense cap de paraula, eixi de
l’habitacio sense tancar la porta i als pocs instants aparegue en un fadri-
not que l’omplia per complet.

El seu potent torax i els seus biceps pareixien voler esclafir la
camiseta. En cara de pocs amics me requeri en un imperfecte angles
—crec que me prengue per turc o yugoslau— al pagament dels servicis
prestats i davant del torrent dels meus pretexts i descarrecs, prengue el
cami directe. De res m’aprofità dir-li que havia anat en un amic que
pagaria per mi. Quan pogui donar-me conte me trobava tombat en el
carrer a punt de caure’m al canal. No se que m’ocorregue, pero a jujar
pel meu dolor de barres, pomuls, costelles i ventre, degui haver segut
atropellat per un camio en trailer i tot.

Quedi bon temps estés per terra, casi sense poder-me moure, en
la respiracio pantaixant. Havia depres be la lliço. Si be la primera part
fon satisfactoria, no ho fon tant la segona. La proxima vegada duria
diners suficients per a pagar sobradament i deixar, si les circumstancies
ho requerien, una bona propina.

Fon Jan qui me socorregue i ajudant-me a alçar-me, buscà un taxi
i m’acompanyà a ma casa.

Estigui varis dies recuperant-me de la palissa. Com no podia pin-
tar i me cansava la llectura, estigui bevent com un desaforat, afonant la
meua ment en una constant boira i deixant jugar als meus pensaments
que, incapaços de tota concentracio, revolotejaven pels mes estranys
païsages aliens a mi mateix, com si foren independents. Me submergia
en fantastiques ensomiacions que me traslladaven als mes insolits llocs.
Com a una pelicula mal montada, desfilaven per la meua memoria
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recòrts perduts en els seus passadiços i m’esglayaven en la seua sorpre-
ssiva aparicio. En unes atres ocasions, caïa en profundes depressions que
me mantenien amordaçat incapaç del menor esforç volitiu. Quedava lla-
vors, com un ninot, com un porrito desarticulat i veïa cóm el fluir del
temps no era suficient per a traure’m de les negres profunditats en les que
me veïa afonat.

Una nit, en la que potser pels meus viages a la botella o pel exte-
nuament provocat pels meus deliris, caigui profundament dormit, me
despertà de nou l’intensissim resplandor d’un subit rellamp que allume-
nà la meua ment, deixant-la en un estat d’absoluta lucidea com si hague-
ren llavat i fregat tots els seus entrevills. Tots els meus recòrts se veren
agranats en un instant i noti cóm els meus pensaments podien anar d’un
punt a un atre en absoluta claritat sense que cap de nuvol poguera enter-
bolir-los.

Senti cóm, incapaç de defendre’m, una idea obsessionant se n’a-
nava apoderant de mi com una orde imperiosa i sobrenatural que des de
lo mes fondo de la meua consciencia anava apropiant-se de la meua
voluntat dissolent-la com un tros de gel en aigua calenta. No res podia
substraure’m al meu desti que estava predeterminat per una força exte-
rior aliena a la meua voluntat.

Pero tot passà, com tantes vegades, i recuperi la serenitat perduda
pels meus desvarius i per l’alcohol i torni en numeroses ocasions, unes
vegades a soles, unes atres acompanyat per Jan, a les immediacions de
la plaça del Dam a on se trobaven les prometedores llums de neo i a on
tractava de trobar una pau ficticia en la que jamai pogui sumir-me del tot.

Fon per esta epoca, a mitan de setembre, quan un mati vingue a
vore’m sense previ avis, Anthony. Quan li obrí la porta, quedi sorpres al
vore’l, somrient, en el llindar. Pero el seu somriure se desvani d’immediat
i mirant-me en gest de preocupacio, me digue sense mes preambuls:

—¡Que desmillorat estas, Miquel! —no podia avear-se a dir-me
Vicent—, ¿Estas malalt?

—Passa, passa, no res me succeix, estic be.
Pero les meues laconiques paraules no el satisferen. Segui insistint:
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—A tu t’ocorre alguna cosa, pero ¿tu saps la cara que tens? Si
pareixes un fantasma, qué dic un fantasma, un mort. Estas prim, tens ulle-
res i tens un color de cara que pareixes un cadaver.

En el meu interior era conscient de que li assistia la rao, pero les
seues paraules no conseguiren sino irritar-me.

—¡Deixa’m tranquil, ya t’he dit que estic be!
Percebi que la meua actitut l’havia sorpres i molestat puix sense

afegir una paraula mes, entrà en l’estudi i s’assentà junt a l’estufa que
grunyia inundant d’un agradable calor tota l’estancia.

—¿Vols una copa? ¿Ginebra o schiedam?
Afirmà en el cap i quedà en gest preocupat. Me giri d’esquenes i

tracti d’aparentar serenitat traginant pel banc que fea de cuina. Prengui
dos copes i la botella i m’assenti junt ad ell.

Anthony anava, com sempre, impecablement mudat, en la seua
jaqueta sport i la corvata de punt. Un jopeti beix i unes sabates de box-
calf marrons acabaven de donar-li eixe aspecte tan britanic del que tan
orgullos se sentia.

Engoli un glopet, deixà la seua copa pausadament sobre la taula i
se quedà mirant-me en aquells ulls penetrants dels que no podia fugir.

—Miquel … be … Vincent, perdona, te trobe molt rar. Si vols me
contes lo que te passa i si no, no te preguntare res i tan amics.

Sabía que les seues paraules eren sinceres i que si yo no volia, no
faria res per a immiscuir-se en els meus problemes. Era una de les mol-
tes qualitats d’Anthony.

—Sí, efectivament, alguna cosa me passa. Ya te contare, pero
abans vullc que sapies que t’he enyorat molt, que ha hagut moments en
que he necessitat urgentment la teua presencia per a que me donares el
teu recolzament. Ya parlarém d’aixo.

A n t h o ny adoptà una postura lo mes comoda que la vella cadira en la
que s’assentava li permetia i begue d’un glop el restant de la seua ginebra .
Viu en la seua mirada com a una llampada de triumfo no exenta de preo-
cupacio. Com me coneixia be, decidi esperar sabent que, mes pronte o mes
tart, acabaria contant-li-ho tot. Condui la conversacio per uns atres rumbos.
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—¿Que has fet des de l’ultima vegada que te viu? ¿Que has pintat?
—He pintat moltes coses que vullc que veges. Les meues pintures no

les veu ningu, pero abans de seguir, dis-me ¿que fas aci? ¿a que has ve n g u t ?
El seu semblant se tornà mes benevolent i els seus gests, passats

els primers moments de tensio, mes pausats.
—¿Ha d’haver un motiu per a vindre a vore’t? M’he enrecordat de

tu i he vengut a passar uns dies aci. No tinc res que fer en Amsterdam si
no es charrar en un amic.

¡Que be me coneixia! Nomes en unes paraules havia conseguit
abatre la meua actitut defensiva i reduir-me a l’estat del gos que se sent
content al ser acariciat pel seu amo.

—Yo tambe tenía moltes ganes de vore’t, ya t’ho he dit.
M’alci de sobte, me servi una copa de ginebra que begui d’un colp

i me dirigi al raco de l’estudi a on estaven els llenços amontonats cara a
la paret. Comenci a girar-los per a mostrar-los u per u.

—¿Que te pareixen estos treballs?
Pegà un bot en la cadira. S’acostà i prengue entre les seues mans

el primer llenç que havia començat a mostrar-li. El mirà i remirà repeti-
des vegades. El seu ull expert se passejava pel quadro analisant cuida-
dosament els menors detalls de la seua factura. Se tractava d’un dels qua-
dros del Crist blau, l’angel groc i les oliveres grisenques com a fondo. El
deixà per terra per a considerar-lo a major distancia. S’alluntà un poc, me
demanà que encenguera mes llums i quedà en els ulls entretancats
durant llarcs instants contemplant el meu treball. El seu semblant ana
allumenant-se paulatinament en un somriure de satisfaccio. Passà els
seus dits suaument per la superficie de la pintura que en alguns llocs en
que la pasta era mes espessa encara estava fresca i en un gest de respec-
tuosa admiracio se girà cap a mi:

—¡L’has fet tu, clar! ¡No ho puc creure! Si no fora perque la pin-
tura encara no s’ha secat del tot, juraria que es un autentic Van Gogh.
¡Que dic juraria, me deixaria tallar ... lo que fora!

Eixint al pas de la seua sorpresa, en un aplom que yo no pretenia,
donant un estrany enfasis a les meues paraules, li digui:
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—Es que es un Van Gogh de veritat.
La seua mirada me recorregue de dalt a baix intentant trobar una

explicacio a lo que acabava de dir.
—No te comprenc, ¿que vols dir?
—Mira, Anthony, he llegit tant sobre este pintor, he vist tants qua-

dros i lamines, he analisat tant i tan a fondo la seua obra i he comprés de
tal manera la seua personalitat que el resultat d’esta pintura se pot con-
siderar obra d’ell, mes que meua ¿m’entens?

—Sincerament, no. Comprenc que eixa immersio que has fet t’ha-
ja dut en algun moment a sentir-te com el mateix pintor, inclus a ficar-te
dins de la seua pell, pero aixo no justifica l’increible exactitut en la tec-
nica i en l’expressio d’este quadro.

Per a la seua sorpresa, li ani mostrant els atres quadros de tema
similar i alguns païsages en ciprers que havia pintat en la meua imagi-
nacio. A mida que anava alvançant en la desfilada de llenços, s’anava
excitant mes i mes fins que tombà afonat en la cadira incapaç d’assimilar
allo que estava veent.

Decidirem mutuament deixar de parlar de pintura i anar-nos-en a
dinar. Ho ferem en un chicotet tuguri a on anaven els conductors de
gavarres que feen el transport de mercaderies pels canals. Alli seguirem
bevent com a condenats. Antony, menys aveat que yo a beure ginebra,
acabà en la llengua fregallosa i el pas vacilant. Mentres l’acompanyava a
l’estudi recolzant-lo contra el meu cos per tal d’evitar que caiguera en
algu dels canals, anava remugant dificultosament:

—Es increible, inaudit, sorprenent: ¡he dinat en Vincent Van Gogh
i he vist els seus quadros!

Fora per la borrachera o perque duguera son atrassada, se quedà
dormint, agitadament al principi i mes profundament despres. No fon
sino a primeres hores del mati del sendema que se despertà sense ni tan
sols saber a on se trobava.

Despres d’abundants llavotejos de cara i d’un formidable desdeju-
ni que li havia preparat —havia baixat previament al supermercat del
cantó a on compri melada, manteca, pastes i sobre tot, cafe— se trobà
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mes desemboirat i en condicions de mantindre una conversacio mijana-
ment inteligent.

—Vincent, volia dir-te per a la teua informacio que Suzette abortà
i el chiquet se malogrà, pots quedar-te tranquil, ella està be.

Fiu com si no res haguera sentit, les seues paraules no mereixien
cap de comentari i per la meua part havia soterrat en el lloc mes recondit
de la meua memoria tot lo relacionat en Suzette i en estos moments ¡que
collons m’importava a mi lo que li haguera passat ad esta mala pecora !

Com no li fiu cas i comprenent que no anava a traure’m ni mija
paraula, se dedicà a rebolicar quadros, remirant-los sense parar i profe-
rint continuament exclamacions.

—Me tinc d’endur estos quadros ¿eh?, aixina ho haviem con-
vengut.

Yo el mirava en un somriure en els llavis comprenent molt be les
seues intencions. El meu silenci, que ell interpretava com a un assenti-
ment, li aprofità per a animar-se i continuar en el seu acossament:

—Tot lo que pintes t’ho vendre. Tu no te preocupes de res, deixa-
ho del meu conte. Ah, i no t’oblides de firmar-los, com estos, en la matei-
xa firma que utilisava en l’epoca d’Arles que es la mes cotisada.

La sola mencio del nom d’esta ciutat me produi un estremiment.
Se despertaren en mi de nou les fantasies dels meus somis i noti cóm el
meu cos se tensava com la corda d’una guitarra.

—Emporta’t tots els quadros que vullgues, me es igual, pero, aten-
me, Anthony, necessite parlar-te molt seriosament.

Deixà el quadro que estava estudiant i girant-se cap a mi, me
digue sorpres:

—¿Es que n’hi ha algun problema?
—Sí i no. He decidit anar-me’n a Arles immediatament. Vullc

seguir els passos de Van Gogh, ficar-me dins del seu pensament, viure
com ell vivia i submergir-me en el mateix ambient en que ell se movia.
Per ad aixo, precise de la teua colaboracio.

—Pots contar en ella, pero no veig que el fet de que te’n vullgues
anar a Arles siga un problema i ademes ...
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—No —li interrompi—. Ya se que aço no es un problema. El pro-
blema es que desige viure com ell, en la mateixa penuria, en la mateixa
miseria. Es necessari fer-ho aixina per a viure millor el meu paper.

—Pero ... Van Gogh arribà a passar fam i ...
—Yo tambe puc fer-ho. Avisare al banc per a que m’envie tots els

mesos una chicoteta quantitat pareguda a la que li enviava el seu germa
Théo. Lo just per a pagar el lloguer, llenços, colors i alguna cosa de que-
menjar i sobre tot, per a beure i anar-me’n de quan en quan de putes.

—Pero tu estas foll —me digue irritat.
—Ell si que estava foll, yo, encara no. Tu, i eixa es la colaboracio

que te demane, vas a representar el paper del seu germa Théo. T’escriuré,
t’escriuré contant-te tots els alvanços del meu treball i les idees que se
me vagen ocorrent sobre el mateix i tu, per la teua part, me contestaras
puntualment a totes les meues cartes i si estic molt desesperat en els
diners perque se m’han acabat, me faras el favor d’enviar-me’ls per
correu, pero no mes la quantitat que te demane.

—Tens una fortuna en el banc de Suïssa i no tens necessitat de
passar estretors ni fam. Ves a Arles o a on vullgues, pero ¿per que has de
viure com un miserable si pots viure com un potentat? Per a pintar com
Van Gogh no necessites fer aixo puix ya has demostrat, a mi i a tu mateix
—i la seua ma senyalava els quadros recolzats en les parets— que pots
fer-ho.

Els impediments que oponia per a reprimir el compliment dels
meus desijos anaven exasperant-me cada vegada mes. Quan el meu grau
d’excitacio atenygue un llimit insostenible, casi li chilli:

— A n t h o ny, hi ha una veu interior que m’espenta a fer-ho aixina. En
un parell d’ocasions he sentit com si un ent alie s’apodera ra de la meua
ment i eixa entitat, no te capia el menor dubte, es la que domina la meua
voluntat i la que m’ordena que faça aço que vaig a fer. Potser es ella —
afegi baixant la veu i donant-li un to mes intim i confidencial— la que
guia la meua ma i els meus ulls quan pinte eixos quadros. Quan rep la
seua visita, anunciada per uns rellamps d’intensissim resplandor, no puc
s u b s t raure’m als seus desijos i me veig somes al seu imperios mandat.
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Anthony me contemplava en gest d’estranyea i en la seua mirada
adverti com si ya tinguera prevista una reaccio pareguda per la meua
part, com si fora una cosa no desijada, pero ya esperada.

—Miquel —me digue, i en eixa paraula hi havia una evident
intencionalitat d’evitar el nom de Vincent, com el de Van Gogh—, crec
que deuries prendre’t unes llargues vacacions i oblidar-te de la pintura i
sobre tot, de Van Gogh. Relaxa’t, busca’t una atra activitat, la que tu pre-
ferixques, la que mes t’agrade. Esculp, modela, viaja, estudia, pero no
faces res que te relacione en la pintura. Deus comprendre que estas
sobresaturat i la teua persona no pot absorbir la pressio a la que t’estas
sometent. ¿Per que no te’n vens en mi a Paris i que te veja el mege que
t’ha visitat en unes atres ocasions?

No volgui pegar mes voltes a l’assunt i talli de raïl les pretensions
del meu amic que intentava desesperadament convencer-me de que no
fera aixo que ell considerava una follia.

Foren inutils tots els seus precs, supliques i apelacions. Ho tenía
fermament decidit.

Una vegada se’n tornà a Londres, me dediqui a buscar un guarda-
mobles qui m’embalà totes les meues pertinences i les deixà dispostes per a
e nv i a r-les per camio a Arles en quan li comunicara la meua nova direccio.

Poc havia que traslladar: alguns escassos mobles, alguna roba, llenços
en blanc —els pintats se’ls havia endut A n t h o ny— materials, pinzells, car-
petes en dibuixos, esbossos i molts llibres i lamines. Durant el meu estage en
Amsterdam havia acumulat no menys de trescents volums, la majoria d’ells
analisis de l’obra de Van Gogh, critiques dels seus treballs, reproduccions del
seus llenços i estudis psiquiatrics de la seua atormentada personalitat.

Quan ho tingui tot preparat, canceli el meu conte de l’Amster-
damer Bank enviant el saldo a Suïssa en l’orde de que me remetiren tots
els mesos una certa quantitat a la Banque Nationale de Paris d’Arles.
Pagui el lloguer de l’estudi, me despedi dels celadors del museu i un
mati, molt enjorn, me viu de nou en el tren en direccio a Paris a on, des-
pres del necessari canvi d’estacio, prengui el que havia de deixar-me en
el meu proxim desti: Arles.
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X V I I I

Arles, 15 de decembre de 1969.

o ra per la meua falta d’informacio o perque no haguera un atre
servici cap a Marsella des de la Gar du Midi, anaren a parar els

meus ossos, sense donar-me conte, ad un tren que la Société Nationale
des Chemins de Fer —versio francesa de la nostra Renfe— posava a dis-
posicio dels sofrits viagers. Els francesos, casi tan ch ovinistes com els
britanics i orgullosos de la seua g ra n d e u r, presumixen de tindre una de
les millors xarxies de ferrocarrils d’Europa, pero el que yo prengui, per
a la meua desgracia, no atenyia, a molta distancia, la qualitat dels
pijors trens borregos del meu païs. El recorregut fins a Arles, poc meny s
de setcents quilometros, ho fea en un numero indeterminat d’hores que
a r r i b ava fins a quinze en algunes ocasions, despres de fer parades, aixo
si, prou breus, en casi totes les ciutats, pobles i aldees que trobava al
seu pas.

Passi tota la vesprada i part de la nit dormitant en el meu incomo-
do assent i ya no m’enrecorde ni del numero d’entrepans —croque-mon-
sieur— ni de les llandes de cervesa que ingeri. Immers en un profunt tedi
i pres de l’avorriment, tragui de la meua bossa de viage el vell quadern
en tapes d’hule forrat en pergami en el que anava escrivint de quan en
quan els fets mes relevants de ma vida.
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Comprovi que el proposit inicial de redactar esta especie de
memories havia anat evolucionant en el pas del temps arribant a desviar-
se de tal manera del seu objectiu primitiu que ya no res quedava de la
seua intencio original. Havia escomençat a escriure animat pel secret
interes de desvelar a la posteritat la verdadera autoria dels quadros de
Velázquez que pinti en Madrit i Londres en enterar-me de que algu dels
meus llenços havien segut atribuits ad un presuntuos holandes, pero me
doni conte rellegint el meu vell manuscrit de que el meu movil original
s’havia diluit a poc a poc i de que ara escrivia pel pur gust de fer-ho.
Potser ho fea en l’unic objecte de fer una especie de confessio que me
lliberava, en una certa manera, de les meues angoixes i malsons i que me
produia un plaer casi morbos al tindre de rememorar les meues viven-
cies. El fet de vore’m obligat a reconstruir la meua existencia en chico-
tets periodos de temps m’aprofitava per a realisar al mateix temps un ana-
lisis del meu comportament que, en mes d’una ocasio, no aprofità mes
que per a omplir-me de desconcert davant de les meues inesperades
reaccions. La llectura de lo que mes que un diari era un “mensuari”
m’ompli d’inquietut i sossobra. Alguns passages del meu passat no parei-
xen correspondre’s en la meua actual personalitat i pogui percatar-me,
no sense un cert temor, de que esta anava pegant bandades a merce d’un
onage incontrolat i del qual el seu desti final me resultava del tot impre-
visible.

Al trenc d’alba arribà el meu tren a Arles. En l’estacio m’indica-
ren una modesta pensio junt a la mateixa a on, despres d’inscriure’m i
pujar els meus trastos a l’habitacio, caigui derringlat pel tracaleig del
tren en el desvencillat llit en el que estigui dormint no se quantes hores
d’un tiro.

Quan desperti, me llavi un poc i eixi en l’intencio d’estirar les
cames i prendre un primer contacte en la ciutat. La vesprada estava ya
vençuda i les primeres ombres de la nit havien iniciat el seu alvanç.

Estava la meua pensio en els arravals de la poblacio i per a entrar
en ella havia que fer-ho per una porta, la Porte de la Cavalerie, que faci-
lita el pas entre les despulles que queden de les seues muralles.
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Travessi la Place Lamartine i se m’ocorregue abordar a un viandant
i preguntar-li si per casualitat sabía a on estava la casa en la que habità
Van Gogh.

—¿La casa groga?
—Sí, aixo es. ¿Encara li diuen aixina?
—Li diuen, efectivament, La Maison Jaune que es el nom que li

donà el pintor i la te voste justament a les seues esquenes.
Me giri i el cor me pegà un tranquit. Noti el fort colpeteig dels seus

glatits en el pit. Quedi anonadat per una sensacio d’admiracio i respec-
te, com qui se troba de sobte davant d’una sagrada reliquia.

Alli estaven les dos cases bessones que en el seu temps estigueren
pintades d’un fort color groc. En una de les finestres del primer pis esta-
va l’estudi a on residi des de l’hivern de 1888 fins a la primavera d’estiu
de 1890, llevat dels estages alternatius en els que se veu tancat en
l’Hôtel-Dieu —l’hospital d’Arles— l l’asil de Saint-Paul-de-Mausol, en la
ciutat de Saint-Rémy, a vinticinc quilometros d’Arles. En la Casa Groga
treballà, pintà, sofri i se li despertà la follia que, al pareixer, anava minant
insidiosament la seua personalitat des de fea ya varis anys. La contem-
placio d’este lloc m’omplia d’una profunda melancolia i me duya a la
memoria una infinitat de recòrts de les meues passades llectures sobre la
vida del pintor.

En la planta baixa hi ha ara una brasserie i en el seu tendal se pot
llegir en grans lletres: Gran Bar —Tabacs— Civette Arlésienne. ¿Quina
millor ocasio per a entrar a prendre una copa?

El local fea honor al seu nom per les seues dimensions, pero era
gelat, destabacat i inhospit. Al fondo hi havia varis veladors de marbre en
els que alguns parroquians prenien les seues begudes i fumaven mentres
conversaven. A l’esquerra, un llarc mostrador forrat de zinc invitava a
recolzar-se. Demani al cambrer una absenta.

Tinc entés que este bar no existita en vida de Van Gogh ya que
haguera parlat d’ell en alguna de les seues cartes al seu germa.

Intenti sostraure-li alguns detalls sobre el meu pintor, pero era
un home adust i esquiu que menejava descompassadament el seu
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g ran mostacho quan marmolava algunes escasses paraules i no se
p r e s t ava en facilitat a la conversacio. Com anava curt de diners, no
pogui sobornar-lo en una generosa propina i opti per traure tota la
meua capacitat de conviccio i simpatia, que no n’eren moltes, per a
a m o l l a r-li la llengua. Demani una atra absenta, esta vegada doble, i
per fi consegui que me contara lo que sabía del local. Ho feu recitant
monotonament el seu discurs, com a un guia de museu que repetix
tots els dies la mateixa lletania: L’ajuntament havia intentat adquirir el
local per a reconstruir l’habitacio de l’artiste i amoblar-la d’acort en
la precisa descripcio que feu en varis llenços del seu dormitori i ins-
talar un chicotet museu, pero el propietari se negava a vendre el pis
en el que, per una atra part, havia fet tantes reformes i acomodos que
no res quedava de la seua estructura original. Una infinitat de turistes,
casi tots els dies, li feen la mateixa pregunta i en algunes ocasions —
me digue en un guiny de sugerent complicitat— li deixaven algunes
m o n e d e s .

No estant dispost a donar-li cap de propina, tracti de compensar-
lo demanant mes absenta que trascolava com si anara a acabar-se el
mon. La meua imaginacio, soltes les seues amarres per l’efecte de
l’aiguardent, començà a fer-me vore al carter Roulin, en el seu uniforme
blau, la seua gorra de visera i les seues desmesurades i poblades barbes
al vent, passant per la porta del bar per a visitar al seu amic Vincent. Els
veïns amontonats baix de la finestra increpant a l’artiste per a que l’in-
ternaren en un manicomi. Viu passar a Paul Gauguin, corpulent i decidit
que tornava d’una de les seues correries per la poblacio i tambe cregui
vore al propi pintor, al rompre el dia, eixint afanyadament cap al camp
per a pintar qui sap qué.

El local en el que me trobava, just baix de l’habitacio a on dormia
Vincent tenía tal poder d’evocacio que la meua fantasia lliberada no
podia contindre’s i hague un moment, ya francament sumit en els vapors
de l’alcohol, en que cregui trobar-me en el segle passat i a punt estigui
d’eixir al carrer per a tocar a la seua porta en un desesperat intent de con-
versar en el mateix pintor.
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Me giti, no se a quina hora, completament borracho i no se si
pogui arribar a soles a la meua pensio o si algu m’acompanyà.

El sendema, en el cap encara emboirat per una intensa ressaca,
eixi enjorn al carrer i pronte trobi, prop de l’estacio, la sucursal de la
Banque Nationale de Paris a on havia domiciliat el pagament de, digam-
ho aixina, la meua nomina mensual.

En el mateix banc me donaren rao d’un estudi que se llogava per
cinccents francs al mes i del qual la situacio i allumenacio m’agradaren
des del primer moment.

Copia de la carta que varis dies despres envii al meu volgut amic
Anthony:

Arles, 20 de decembre de 1969.

Estimat Théo:
Tal com quedarem en un atre moment, te done este

nom per a millor evocar l’ambient de Vincent en les cartes
que li remetia al seu germa Théo. Espere no te moleste i
comprendras el motiu que me mou a fer-ho aixina.

¡ Per fi he trobat un estudi! Pren nota de la direccio:
Place Lamartine, desset. Sí, se lo que estas pensant, està
justament front a la Casa Groga en els baixos de la qual hi
ha actualment un bar que puc vore des de la meua fines-
t ra. De l’amo del qual m’he fet amic. L’estudi consta de
tres chicotetes peces: l’estudi propiament dit, una reduida
pero confortable alcova i una chicoteta cuina. Es lava b o s
son comunitaris per a tot l’edifici i accedixc ad ells des-
pres d’una penosa ascencio per una escala de croixents
escalons de fusta. Pero no me queixe, es mes de lo que
podia espera r.

No m’ha agradat massa lo poc que he vist d’Arles.
Creïa que era una poblacio mes intima i acollidora, pero
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me resulta gelada i destabacada. Lo unic que la salva es que
per tot arreu se respira el recòrt de Van Gogh que ha segut
sacralisat pels arlesians fins a extrems insospitats. En casi
tots els llocs en els que estigue pintant existix alguna ins-
cripcio recordant el dit acontenyiment. Inclus en el camp,
en les afores de la ciutat, un dia que anava yo buscant el
punt de vista exacte en el que ell realisà una perspectiva de
la poblacio, m’entropeci en un monolit de pedra en el con-
sabut rotul. N’hi ha un atre tambe en la paret d’una planta
baixa a on diuen que estigue el bordell des del que el dia
de Nadal de 1888 envià l’orella que se tallà en el seu pri-
mer atac de follia. Tot aço fa que resulte agobiant, pero ¡que
collons!, el turisme es el turisme.

M’he passat casi una semana posant en condicions el
meu estudi que se trobava en una situacio llamentable quan
el llogui. He tengut de revisar l’instalacio d’aigua i electri-
ca. Els desaiguadors no funcionen i a les parets les he donat
varies capes de calç per a desinfectar el local que olia a mil
dimonis i fer-lo mes habitable. He acondicionat el meu dor-
mitori en un vell llit d’estil provençal i he comprat, com te
podras imaginar, un cobertor roig. Una tauleta, una cadira
de boga i algunes llamines que he clavat en la paret consti-
tuixen tot el mobiliari.

Ya rebi d’Amsterdam tots els llenços en blanc, mate-
rial i llibres que tenía en el guardamobles per lo que puc dir
que ya estic definitivament instalat. Ara vaig a pintar uns
girasols per a alegrar l’ambient. Els pintare de memoria per-
que ara no es l’epoca i fins al proxim estiu no els podre pin-
tar del natural.

En totes estes despeses extraordinaries que he fet per
a instalar-se se me n’ha anat la major part de la meua assig-
nacio que tenía prevista per ad este mes. Te pregue, puix,
estimat Théo, que m’envies lo mes pronte possible un miler
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de francs al meu conte de la Banque Nationale de Paris la
direccio de la qual trobaras al revers. Espere no molestar-te
mes per este concepte.

Per favor, escriu-me tan pronte com pugues. Un sin-
cer abraç.

Anthony atengue la meua peticio i pronte tingui els diners en el
meu conte. En la seua carta, que he alçat en una caixa de carto junt en
les que espere m’envie en un futur, me diu que me cuide i me dona
anims per al treball. Tambe m’anuncia la seua visita “per a mes avant
—diu— quan tingues ya alguna cosa pintada”. El molt pocavergonya
pensa endur-se els meus quadros, pero yo ¿per a que els vullc? ¿A on
estaran millor que en les seues mans o de qualsevol que els puga
apreciar?

Ya he escomençat a pintar i per ad aixo res millor que fer-ho en els
mateixos llocs a on pintà Vincent. He pintat en el moll Max Dormoy i en
el de la Roquette i tambe, a l’atra vora del Rodano, en el de Trinquetaille
a on pintà les barques en diverses ocasions.

Estigui per la nit en la Place du Forum per a tractar de pintar la
terraça del cafe que pintà en bugies enceses en el seu capell de palla per
a poder allumenar el llenç. Hui, en ple hivern, no n’hi ha taules en la
terraça i les cases i el empedrat estan casi irreconeixibles.

M’agrada eixir al camp enjorn, casi abans del trenc d’alba, per a
que quan me trobe en el lloc elegit m’encontre en la llum del sol inun-
dant el païsage. Comprenc que Van Gogh, home de les brumes holan-
deses, adorara el sol d’este païs, pero yo continue enyorant el de la meua
Valencia, mes clar i diafan.

Treballe, treballe i treballe sense descans, com a un posses. He
arribat a un tal grau de compenetracio en l’artiste que ya pinte sense
detindre’m a pensar, sense estudiar la composicio i sense triar els colors.
Trasllade la pintura de la paleta al llenç d’una manera automatica, sense
el menor esforç i a soles el pensament d’acabar el quadro es lo que me
mou a pintar. En alguns moments est act es convertix en una verdadera
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batalla. Me domina una sensacio de desesperacio que m’espenta a agi-
tar els pinzells com si foren espases o punyals. El llenç vibra frenetica-
ment com la pell d’un tambor somes ad un intens redoble i continue en
est estat no se quantes hores fins a que tombe desfallit, incapaç de sopor-
tar est estat d’excitacio emocional. A mida que vaig pintant, me done
conte de que en cada quadro vaig deixant alguna cosa de mi i no me
referixc a soles a l’anima, sino a alguna cosa de la meua entitat fisica,
com si la pintura anara pegant mossos al meu cos devorant-lo a poc a
poc, deixant-me al finalisar en un estat d’extenuacio del que cada dia me
costa mes treball recuperar-me.

M’he fet molt amic de Julien, el propietari del bar de la Casa
Groga. A pesar del seu aspecte adust i casi feroç, es una gran persona i
he arribat a creure que m’aprecia mes de lo que yo me mereixc. Llevat
de les moltes hores que passe pintant, en el camp si fa bon orage o en
l’estudi si plou, fa fret o massa vent, passe tot el restant del meu temps
en eixe bar del que es freqüent que Julien me porte a casa quan tanca, si
m’encontre massa begut per a caminar.

La botella d’absenta s’ha convertit en una companyera insepara-
ble i no puc pintar si no estic bevent incessantment. M’he deixat la
barba, no per estetica, està clar, sino per lo comodo que resulta no per-
dre el temps afaitant-me i com no soc massa cuidados en la meua roba,
m’he convertit en un verdader miserable borracho. En la meua pipa entre
les dents, els pas vacilant, carregat en els meus trastos de pintar i el meu
aspecte de marginat urba vaig aüixant als vianants en els que me trobe
que fugen de mi com si fora un apestat. Pareixer ser que, a lo manco en
el barri en el que vixc, ya me coneixen i me toleren, pero no deixen de
tractar-me com a un personage pintoresc en el que no es convenient rela-
cionar-se i al que senyalen en el dit, remugant per lo baix no se quins
comentaris insidiosos. Yo me done conte d’esta situacio, pero no res
m’importa lo que puga pensar esta gentola de tan estrets llimits intelec-
tuals. No els necessite per a res. Lo que necessite, si puc, ho pague i puc
prescindir de la seua companyia i de la seua conversacio. Nomes Julien,
quan el seu local queda buit de parroquians, escolta els meus
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pensaments i les meues inquietuts que li conte en la llengua enredrada
en la tenacitat dels borrachos. M’escolta en atencio i inclus intenta ani-
mar-me i m’aconsella que canvie de vida, que no bega tant i que me
llave i m’afaite. Ha arribat el molt desvergonyit a negar-me la beguda i
nomes quan menge algun dels plats que prepara la seua dona, me per-
met que bega un got de vi negre, pero yo me compre botelles d’absenta
que entre en el seu local de matute, ocultes entre la roba i a les que vaig
donant furtius i copiosos glops quan està ocupat en uns atres clients i me
done conte de que no me mira.

Algunes nits, en acabant la seua jornada, si no estic massa ebri,
s’assenta junt a mi, rebentat de cansanci i posant dos cafens en el vela-
dor de marbre, comença a contar-me les seues coses sense deixar de
mirar a la seua dona qui tragina arreplegant els ultims atifells en la cuina.
Es marselles i, com yo, orfe. Possiblement siga aço lo que ha fet que sim-
patisem. Tingue una infantea molt dura i des de molt jove, ana treballant
en bars i restaurants fins que pogue instalar-se en Arles i montar el seu
propi negoci. L’unica filla que te, se n’ana de casa quan tenía quinze
anys i mai mes no l’ha tornada a vore. Creu, me diu, que viu en Paris fent
la carrera i aixo l’amarga i li impedix la tranquilitat per les nits.

—Mai no pensi que la meua filla acabara de puta —me diu en els ulls
lluents—Aço t’ho conte a tu perque te tinc confiança i se que no aniras con-
tant-ho per ahi, perque ho duc com a un secret del que estic ave r g o ny i t .

La seua muller, baixeta, grossa, celluda i sempre malhumorada a
la que curiosament li diuen Carme sense que tinga cap d’ascendencia o
relacio espanyola —potser siga degut a l’opera de Bizet—, li recrimina
constantment la seua falta d’autoritat que tingue en la filla, culpant-lo del
seu trist final i fent que Julien se senta malaurat i me prenga a mi, pobre
borracho pudent, com al seu confident. En una ocasio, nomes en una,
nos emborracharem els dos quan la seua dona ya se n’havia anat a dor-
mir i amaneguerem els dos per terra entre vomitades agres, aiguardent i
botelles trencades.

Com la meua naturalea d’home m’exigia el seu periodic tribut,
demani a Julien el seu sabi consell i me recomanà, recalcant en molta
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insistencia que ell mai no havia estat en un lloc com eixe, un vell bor-
dell situat darrere de l’esglesia de Saint-Julien, prop dels molls del riu
Rodano i que, segons la tradicio, havia segut freqüentat en el passat segle
pel mateix Van Gogh, pero —me digue somrient— les dones, encara que
no eren massa jovens, no eren les mateixes. N’hi hague un atre junt a la
Porte de la Cavalerie, molt prop del Gran Bar que fon clausurat fa ya
molts anys i que era precisament a on treballava la chicona a la que
Vincent envià el lobul recent tallat de la seua orella.

Estos francesos que presumixen de cults i exquisits tenen la coen-
tor de dir maisons de tolérance —cases de tolerancia— a lo que nosatres
diguem senzillament bordells o cases de putes. Si be nosatres tambe cai-
guem en l’eufemisme de nomenar-les com a cases de lenocini, he d’ar-
gumentar que esta parauleta me pareix importada de la Grande France.

Una nit en la que Carme m’havia servit un senzill pero ben con-
dimentat sopar, no recorde be en qué consisti, acompanyat per dos gots
de vi de Burdeus i en el que no tasti ni un sola gota d’absenta, prengui
la decisio de fer una visita a tan tipic local. M’apanyi un poc i en la cara
ben llavada, els faldons de la camisa per dins dels pantalons i els calçons
nets, me dirigi resoltament cap als molls.

La Rue de Grille, a penes allumenada per una lluntana farola gro-
guenca, era lobrega i trista. Una porta vella en innumerables capes de
pintura facilitava l’acces, despres de la pertinent cridada al timbre, a una
escala estreta i empinada en les parets plenes d’engrum pel continu tra-
fic d’homens que venien a buscar una ilusio passagera, a oblidar la mise-
ria de la vida o a trobar un poc de companyia.

Dalt, en un segon pis al que arribi pantaixant, m’esperava l’ama
mostrant-me el seu somriure en el que destacava l’insultant lluentor
d’una dent d’or.

—Me diuen Régine, Madame Régine —me digue com a rebuda en
un matis d’orgull com si m’haguera dit que era el mateix president de la
Republica en carn i os. El titul de “Madame” que acompanyava al seu
nom no deixava el menor dubte en quant a la condicio del seu ofici —i
a tu ¿com te diuen?
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Era el paradigma de les ames que solen regentar este tipo de nego-
ci: madura, grossa, corpulenta, en un incipient bigot en el llavi superior
que realçava l’impressio de dona autoritaria i manona. No obstant, tenía
un especial encant i una gran dosis de dolçor en les seues maneres i
forma de parlar als clients que guanyava les seues voluntats, com me la
guanyà a mi. Simpatisi rapidament en ella. Era directa, franca i sincera i
li dia al pa, pa i al vi, vi. No se n’anava en circumloquis ni li agradava
perdre el temps. La seua consigna era que el client quedara satisfet per a
que tornara i per a que comunicara als seus amics les excelencies de les
dones que alli treballaven.

—Eres nou ¿no? —me preguntà sense mes preambuls.
—Sí, es la primera vegada que vinc —contesti un poc intimidat

per l’enorme presencia d’aquell sargent de cavalleria.
—Passa, passa i te presentare a les chicones. Hui no tenim massa

faena i estan totes desocupades. Assenta’t ahi, en eixe sillo, junt a la tau-
leta. ¿Vols alguna copeta? ¿Un conyac, un pastisse?

—Be, sí. Una absenta millor, en aigua freda, si es possible —li res-
pongui un poc mes animat. Aquella bagassa havia endevinat, no se cóm,
la meua inclinacio per l’alcohol.

Una vegada m’hague servit la meua beguda, prengui un bon glop
i m’acomodi en el sillo esperant vore la desfilada de les odalisques qui,
a la cridada de l’alcavota, acodiren al salo entre rialles i jocs i, exhibint
ostentosament els seus pretesos encants, començaren a fer-me caran-
tonyes i jumenseries.

—Com voras —comentà Régine— hi ha una verdadera varietat a
on triar. Els meus clients troben, sense el menor dubte, el tipo de dona
que desigen.

I en aixo tenía rao. N’eren quatre, dos de mijana estatura, una alta i
corpulenta i una atra menudeta i esqueletica en aspecte de tisica. N’hi hav i a
una morena, una castanya, una rossa i una atra rogenca, esta darrera en la
pell pigosa, sent la de les atres morena, olivenca i palida, casi tra n s p a r e n t .

Els seus noms, segons m’ana recitant la Madame, eren Bibi, Gigi,
Lili i Mimi. No vullc exagerar pero esta cacofonia de noms carregada de
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ies me sonava com a un exacerbat cant de grills neurastenics en una nit
de pleniluni estival. Naturalment, no fon degut als desijos batismals dels
progenitors de les chicones l’eleccio de tan curiosos noms, sino a sentit
de marketing de Madame Régine que pretenia en tot allo singularisar el
seu local i donar-li mes prestancia.

Les dones, en subjectadors, calces i lligacames negres i quimonos
de colors chillons, oberts estrategicament, com per descuit, per a mostrar
la mercaderia al seu possible client, me paregueren un perfecte mostrari
de pelleranques humanes. Pareixien zombies deambulant pel salo sense
cap de direccio ni sentit, moguts per un incomprensible impuls. Duyen
els llavis i els ulls pintarrejats i les carns que exhibien, excessives en uns
casos, reduides a la minima expressio en uns atres, eren flaccides i maci-
lentes i despedien un olor a perfum barat, a miseria, a penuria i a resig-
nacio.

Quedi horrorisat davant de la contemplacio d’aquelles despulles
que, incapaços de despertar en mi el menor punt de lluxuria, se movien
davant dels meus ulls sorpresos en ridicules i inacabables contorsions. A
pesar de que intenti mantindre’m imperturbable, alguna cosa degue
notar en la meua expressio l’ama d’aquell tuguri ya que s’acostà cap a
mi per a preguntar-me solicitament si alguna cosa m’ocorria. La tranqui-
lisi mentint-li que l’absenta no me devia haver caigut be.

Els quantiosos excedents d’esperma, acumulats en mi durant la
meua llarga i involuntaria castitat i que havia pretes abocar en l’intim i
acollidor reducte d’alguna de les chicones, davant de l’escas estimul que
me proporcionava l’espectacul que estava contmplant, se veren obligats
a ser constrenyits als llimits fisics del meu organisme i a permaneixer a
l’espera de millor ocasio per a complir el seu comés.

A penes refet de l’impressio que me produi la presencia d’aquells
adefesis, jugi oportu iniciar una discreta retirada i balbucejant paraules
inconexes els fiu saber que la meua presencia en aquell local se devia a
la circumstancia de que, passant per alli, havia tengut l’ocurrencia de
pujar per a coneixer a les chicones i que no era la meua intencio, a lo
manco en aquell moment, tindre tracte carnal en ninguna d’elles. Per a
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eixir airos de la situacio, demani a Régine que nos deixara la botella
d’absenta i convidi a les dones que acceptaren encantades l’invitacio de
tan generos client, invitacio a la que s’afegi sense tindre d’insistir, la
patrona.

Parlarem durant tota la velada mes de lo huma que de lo divi i
begueren fins a acabar-nos la botella. Se mostraren agradablement sor-
preses a l’escoltar que havia vengut a Arles seguint els passos de Van
Gogh i que desijava visitar els llocs que recorregue el pintor i de viure el
seu mateix ambient.

Les putes eren vulgars, obscenes i brofegues per la seua propia
naturalea, pero en el transcorrer de la conversacio anaren mostrant, al
principi timidament i en mes franquea despres, la seua verdadera perso-
nalitat, podent apreciar en elles el seu femeni sentit de l’humor i una gran
dosis de tendrea que, a pesar dels seus esforços, no podien dissimular del
tot.

La barrera que havia aparegut de sobte entre elles i yo quan entra-
ren en el salo degut al seu desagradable aspecte fisic, fon derrocant-se a
poc a poc i arribà un moment en que me trobi realment a gust en elles.
Demani una atra botella i no fon sino a altes hores de la matinada que
abandoni el bordell, mig borracho com casi tots els dies, pero en la gojo-
sa impressio en el meu cor d’haver descobert una verdadera joya perdu-
da en un femer. El tracte que me donaren sense cap classe de prejuïns,
fet este estrany per a mi, me tornà la confiança en mi mateix i me feu
comprendre que yo pertanyia ad esta societat, marginal, ordinaria i sor-
dida, pero que me permetia roçar-me en persones i trobar un poc de
calor huma.

Naturalment, torni. En moltes ocasions. I les conegui intimament
a totes i cada una d’elles i les trobi esplendides, tendres, carinyoses i
comprensives.

Procurava anar a mitan semana, el dilluns era el millor dia ya que
no tenien cap de client i era rebut en la major de les afabilitats en aquell
chicotet salo mal allumenat i en engrum per tot arreu. Pero trobava
aquell ambient intim i acollidor, en alguna cosa que me pareixia una
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reunio familiar. Algunes nits, molt poques, quan les exigencies del meu
cos se me feen insoportables, me n’anava al llit en alguna d’elles o en
dos i, inclus, en totes si es que haviem begut en exces, cosa que solia
ocorrer. No es que la meua virilitat fora com a per a fer alardos, ni molt
menys, pero feem un quadro perfecte els cinc enjugassant-nos en una
confusio caotica de cossos, rient-nos i caent-nos del llit continuament
com a chiquets i fent mi i una diablures. Chicades, nomes.

Unes atres nits en les que ens trobaven un poc mes centrats, nos
reuniem al voltant del tendur, mal allumenat per una infame pera que
penjava d’un cordo electric desfilat i cobrint-nos les cames en les seues
amples faldes, nos dedicaven a jugar incruentes batalles de parchis entre
chances, insults sense intencio i rialles. Régine i Mimi, com no eren
massa aficionades, se dedicavem a fer punt de gancho o a fer jerseis. Tot
tenía una ambient de familia ben avenguda en la que, al marge d’algu-
nes discussions sense importancia, se desenrollaven les velades gojosa i
placidament en les que no faltava mai l’acollidora calidea de la botella
d’absenta, unica despesa que solia fer en este local en gran disgust de
l’ama.

Fon esta una de les etapes mes felices de ma vida en les que alter-
nava el meu treball que mai deixà d’absorbir-me, en els menjar i plati-
ques en el Grand Bar en Julien i les visites a la maison de tolérance de
Madame Régine en la que havia trobat la companyia de la que havia
carit casi sempre.

Es dificil que me creguen, pero he de confessar, i aixo es tan cert
com a que soc pintor, que arribi a enamorar-me de Gigi. Era una chico-
na menudeta, sequeruda i desgarbada, en la pell blanquissima, cabells
rossos i uns immensos ulls clars que solia resaltar en grans quantitats de
pintura blava. Ni ella mateixa sabía l’edat que tenía, potser vintiquatre o
vinticinc, pero recordava que des de que li eixiren pels en les aixelles se
dedicava ad esta vella professio. Era orfena i havia anat a tombollons per
moltes ciutats de França fins a recalar en Arles a on, en un clima mes
benigne, esperava recuperar-se d’una inconfessable malaltia que tracta-
va de mantindre en el mes albsolut dels secrets, pero el seu aspecte tenue
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i la seua persistent tos, proclamava molt be la seua condicio de tisica.
Tenía l’evident fragilitat d’alguna cosa peridora, com d’un delicat objec-
te de porcellana i la translucidea d’un limpit cristal. La mirada dels seus
grans ulls me recordava a la d’un animalet esglayat i ajopit des de l’inte-
rior del seu cau. Yo li tenía un verdader carinyo i algunes vegades, ya en
el meu estudi, quan els fantasmes de la nit venien a atormentar la meua
son impossible, m’assaltava el seu recòrt de gosset desvalgut i me pro-
duia una immensa tendrea, despertant en mi l’imperios desig de tornar a
vore-la.

Era la menys agraciada de les quatre, que ya es dir. No es que les
atres tres foren unes beldats, pero els seus cossos encara conseguien des-
pertar la procaç salacitat dels pocs exigents clients entre els que abun-
daven els llauradors i obrers de vila. Aço fea que fora la menys solicita-
da lo que me permetia estar mes temps en ella sense preocupar-me de
les cridades al treball en grans veus i palmades de Madame Régine qui
en aço era realment severa i intolerant.

N’hi havia uns atres bordells en Arles de superior categoria, mes
qualitat i, naturalment, mes preu, pero yo me trobava a gust en est infa-
me lloc en el que glatia la sordidea i la desesperacio, mes acort en el
meu temperament. Sense horiso, sense futur i sense cap de possibilitat
d’eixir d’est immunt pou, les dones vivien sense mes preocupacio que el
mes immediat present i nomes l’alcohol els permetia anestesiar un poc
la seua dolorosa realitat fent mes llaugera la seua existencia.

Fon per esta epoca quan me dediqui a pintar de memoria no se
quants quadros de girasols. La seua eixecucio me resultava tan familiar i
coneguda que els realisava sense el menor esforç. El meu estudi, el
Grand Bar i el bordell de Madame Régine estaven plens de les dites flors
i recorde que els meus pocs coneguts me miraven de no molt bona
manera quan me veïen entrar en sa casa carregat en algun quadro en la
pintura encara tendra, en la pretensio de pagar-los qualsevol favor que
m’havien fet.

Esta reaccio de rebuig, provocada, potser, per la saturacio de la
meua obra, no se va vore millorada a pesar dels meus esforços per a
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regalar-los païsages que pintava al voltant de la ciutat, en els camps, vin-
yes o en les voreres del Rodano per lo que decidi abstindre’m en el futur
de fer qualsevol classe d’obsequi. Ells s’ho perdien.

En casa de Madame Régine, a on m’emporti tot el material per a
pintar, realisi numerosos retrats de totes les seues pupiles, a soles o en
grup, vestides, nues, gitades, assentades i de totes les maneres possibles.
Tambe pinti a la patrona varies vegades i no fon sino al tercer retrat que
li fiu que s’animà a demanar-me que li’l regalara. Per lo vist no era molt
amant de Van Gogh ni del seu estil. Per les caraces i gests que fea com-
prengui que no li agradaven en absolut.
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X I X

Arles, 25 de març de 1970.

asi sense donar-nos conte, sense fer soroll, arribà Nadal i en ell se
disparà la follia dels habitants de la ciutat com venía observant que

ocorria en unes atres poblacions quan s’acostaven estes dates. La gent,
moguda per un estrany impuls alie totalment a la meua comprensio,
caïen en un curios transit d’obligatori amor pels seus parents i amics que
atenyien les mes altes cotes de la ridiculea. Yo, que estic al marge d’es-
tes celebracions tan peculiars de la cultura occidental, no he arribat mai
a entendre per qué hem d’amar-nos estos dies en lloc d’haver de fer-ho
tot l’any.

Els escaparats dels comerços lluien en les seues millors llums i la
gent se movia aqueferada somrient, atrapada en la voracitat d’esta ope-
racio de propaganda consumista de la que resultava impossible fugir.
Estan realment folls.

La meua correspondencia en Anthony no s’havia detes mai. Foren
moltes les cartes que se creuaren. Yo li contava totes les meues aventures
i experiencies, pero, especialment, els alvanços en el meu treball que en
cap de moment arribà a desfallir. Anthony me parlava dels seus continus
viages, pero ometia cuidadosament parlar-me de la venda dels meus
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quadros que s’endugue, casi furtant-me-l’s. Les seues cartes eren alçades
escrupulosament en la meua caixa de sabates i mes d’una nit m’entrete-
nia en rellegir-les trobant en la seua llectura no se quina cosa reconfor-
tant, alguns cosa que me tornava a la realitat de la que anava continua-
ment fugint. En la darrera que m’envià, rebuda dies abans de Nadal, m’a-
nunciava la seua proxima visita “per a principis de giner o mitan de
febrer”, en gran alegria per la meua part puix sentia grans desijos de par-
lar de pintura en algu que me poguera entendre.

Madame Régine, com tots els anys, tancà el seu negoci per uns
dies ya que, segons me digue, les autoritats no veïen be que treballaren
en estos dies de tan profunt sentit cristia i no volia enemistar-se ni en l’al-
calde ni en el prefecte de policia, qui —me subrallà en emfasis— de bon
grat hagueren tancat el seu local definitivament, no havent-ho fet abans
per no haver pogut trobar motiu legal suficient per a fer-ho aixina, pero
sabía de bona tinta que anaven buscant-li les cosquerelles.

La patrona, Mimi, Bibi i Lili desaparegueren del bordell com a
panderoles esglayades, anant-se’n, segons tinc entes, a passar uns dies en
les seues families escampades per diferents poblacions de França.
Nomes Gigi, qui no tenía parents ni a on anar, se quedà a soles en la
casa, passant la major part del dia en el llit tractant de recuperar forces
en un repos prolongat.

Molts dies anava a charrar en ella i inclus compri alguna cosa de
quemenjar, croissants, pa, companage i varies botelles de vi per tal de
que no tinguera necesitat d’eixir a comprar. Sopava en ella, quedant-nos
despres arropats en el tendur i, entre copa i copa d’aiguardent, consegui
amollar-li la llengua i que me contara el seus intims pensaments. Me
donava congoixa comprovar la miseria d’aquell ser tan malalt i desvalit,
la seua estreta concepcio del mon i sobre tot, la seua escassa energia i
els seus pocs desijos de viure.

Per a la nit de Nadal, no volent que me quedara a soles, m’hav i e n
i nvitat Julien i sa muller a sopar en el Grand Bar. A n aven a fer, me digue-
ren, un sopar intim i molt especial en el que hauria de tot, ostres incluides
i ch a m p a ny en abundancia. Els quedi immensament agrait pel seu oferi-
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ment pero pensi que yo tampoc devia deixar a soles a Gigi. Pensat i fet: a
l ’ h o ra prevista, me presenti en el bar en la meua companye ra de la qual els
ulls s’havien allumenat d’alegria puix, me dia, era la primera vegada que
a n ava a celebrar la nit de Nadal en companyia de gents tan acollidores.

No sabía lo equivocada que estava. Quan Carme la va vore apa-
reixer pel seu establiment, se dirigi a Julien i, presa d’indignacio i alçant
la veu, casi chillant per a que poguera ser oida per tots, li digue:

—Eixa bagassa no entra en ma casa i menys en una nit com hui.
Julien, que tambe s’havia quedat sorpres per l’entrada de Gigi de

la qual la presencia no havia yo tengut la precaucio d’avisar previament,
no sabe qué respondre. Se’ls veïa confusos i vacilants. Yo tampoc sabía
cóm reaccionar davant aquella inesperada parada. Carme pareixia un
guarda de la circulacio en la ma en alt detenint el transit i Gigi se detin-
gue petrificada canviant l’expressio del seu rostre i a punt de començar
a plorar. A poc a poc s’anaren refent de la primera impressio i, primer
Julien, despres, yo mateix, intentarem convencer a Carme per a que aco-
llira a la meua companyera en este celebrat sopar d’amor, confraternitat
i unes atres gaites. “Tots sabiem, naturalment —digui yo—, la professio
d’esta dona, pero tambe tenía dret a sopar en companyia de gent teme-
rosa de Deu, davant del qual totes les persones eren iguals i mereixen
amor, compassio i sobre tot, el perdo dels seus pecats”.

Tan gran fon la grandiloqüencia de la meua retorica i tan ampulo-
sos els meus dots de persuasio que poc despres, Carme se veïa anegada
en un mar de llagrimes com a una pecadora arrepenedida. Gigi s’uni ad
ella, acompanyant-la i fent-li eco en els seus plors i Julien començà a
gemecar com si se li hi haguera mort la filla a la que tants anys fea que
no havia vista. Els parents de Julien —els seus cunyats i uns chiquets
escarotadors i impertinents— tampoc consideraren oportu perdre’s aque-
lla ocasio de demostrar les seues capacitats per a les llagrimes i yo, que
no soc ni molt meny de llagrima facil, me viu arrastrat per este remoli de
plorics i acabi sumant-me ad este cor de planyideres. L’ambient ana per-
dent tensio i dramatisme i acabarem tots besant-nos i abraçant-nos com
si nos haguerem retrobat despres de molts anys d’absencia.
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El sopar transcorregue en un ambient de gran cordialitat, en ince-
ssants brindis en champany dedicats al mes insospitats motius. Yo brindi
per De Gaulle i els meus anfitrions, per no quedar arrere, ho feren pel
General Franco, creent aixina satisfer una nostalgia que no sabien ells lo
llunt que estava yo de sentir.

Gigi sopà en bon apetit i beve lo suficient com a per a sentir-se
animada i gojosa. El seu semblant, normalment esglayat i macilent, esta-
va allumenat per una llum interior en la que esclatava una desconeguda
sensacio d’alegria. Parlava, ria i brindava sense parar pels presents i pels
absents. Yo la trobava desconeguda. Mai no cregui que aquell ser tan
pansit poguera resucitar de la seua apariencia de desampar i convertir-se
en una dona tan riallera i jovial.

Fon una nit realment maravellosa en la que gogi plenament de la
companyia dels meus millors amics: Gigi i Julien. Enyori la presencia
d’Anthony, pero aço haguera segut massa felicitat. Me mantengui mes
sobri que en unes atres ocasions i, llevat del vi i el champany que bevi
com tots, no tasti ni una gota d’aiguardent lo que me permete gojar en
mes intensitat del plaer d’este sopar.

Estava ya ben entrada la matinada, quan començà a vindre gent de
diferent classe, unes procedents de no se quin ofici religios que se cele-
brava a mijanit en motiu del naiximent de l’infant Jesus i unes atres, rebo-
tades d’uns atres sopars i celebracions en els que, a jujar per l’estat en
que venien, havia corregut l’alcohol generosament. Julien i Carme s’al-
çaren de la taula i posant-se els seus nets devantals, començaren a aten -
dre als clients destapant botelles i mes botelles de champany, desente-
nent-se de nosatres.

Me doni conte de que Gigi, fora per les intenses emocions de la
velada o perque haguera menjat i begut en exces, estava fatigada i en els
ulls lluents. Tocant-li el front, me percati de que el rubor que animava el
seu semblant, casi sempre palit i transparent, era degut a la calentura.
Cregui oportu retirar-nos i despres de fer el darrer brindis i de despedir-
nos de tots, eixirem al carrer. El fret era intens. Bufava un vent gelat que
calava els ossos. Prengui a Gigi del braç a l’objecte d’acompanyar-la a
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casa de Madame Régine a on tenía la seua habitacio, quan, de sobte,
comprengui que no era precisament esta nit, no per la seua significacio
ni molt menys, sino per l’estat febril en que se trobava, la mes indicada
per a deixar-la completament a soles en aquella trista casa de putes.
Travessi la plaça de Lamartine i la dugui a ma casa despres de manifes-
tar-li el meu proposit:

—Estos dies, fins que regrese la patrona, te quedaras en ma casa
que encara que no es un palau, es mes acollidora que la teua habitacio.

No feu el menor comentari. Se veu que l’idea li agradà. Se deixà
dur. Quan arribarem als darrers pisos, hagui de passar el seu braç per
darrere del meu bascoll i agafar-la per la cintura per a ajudar-la a pujar
els ultims escalons, atenyent l’ultim replanell en una mar de pantaixos.

La tombi en el llit i la despulli. Com yo no use pijama ni res que
se li parega per a dormir, l’emboliqui cuidadosament en un llançol net i
la giti arropant-la be en les mantes i en el cobertor roig. Encengui l’estu-
fa que atii com un fogoner furios per a atenyer rapidament una bona tem-
peratura i li doni un got de llet calenta que begue glop a glop en els ulls
tancats. La veïa feliç i distesa. La seua respiracio d’acordeo vell i estro-
pejat se feu mes ritmica i als pocs instants se quedà dormida en un llu-
minos somriure de satisfaccio.

Estigui contemplant-la llargament, recreant-me en cada detall del
seu semblant, en cada matis de la seua pell, en les seues pestanyes, en el
seu breu nas i sobre tot, en els seus llarcs cabells rossos que s’emcampa-
ven com a una cascada sobre el coixi. A pesar dels seus ulls tancats, la
seua cara, girada cap a mi, pareixia donar-me les gracies o a lo manco
aixina me pareixia a mi. No se per qué, pero se me feu un nuc en la gola.

Fon un acte instintiu. Agafi el cavallet, un llenç, els pinzells i la pale-
ta i me posi a pintar el seu retrat en tota delectacio. La nitida palidea de la
seua pell, un poc animada per l’efecte de la calentura, destacava fortament
sobre el color obscur de les mantes que li arribaven fins al mento. Els seus
ulls tancats, nets de qualsevol maquillage i el dorat dels seus cabells for-
mant una aureola sobre el blanc del coixi, ple de precioses tonalitats de
grisos perla i blaus celests, oferien una exquisita gama de colors.

289



Fon l’unica ocasio en que me permeti oblidar-me de Van Gogh. Se
que l’estava traïcionant, que anava a enujar-se per est oblit, pero estic
convençut de que m’anava a perdonar. El meu estat d’anim, ple de gojo-
sa felicitat que pujava de lo mes fondo de mi fins a concretar-se en la
meua gola com a una sarpa apretada, necessitava una atra via d’expre-
ssio. El terrible patetisme del meu mestre estava de mes, a lo manco en
esta ocasio. M’acolli al meu volgut i casi oblidat Velázquez. ¡Ah, Diego
que abandonat te tinc! Abandonat, sí, pero no oblidat del tot. Se que me
reprocharas que t’haja deixat sumit en este negre raco de la meua memo-
ria, pero esta nit te necessite, necessite els teus consells, necessite utili-
sar de nou els teus colors i els teus pinzells i estic segur de que me vas a
ajudar. ¡T’ho pregue en tota la meua anima!

Estigui tota la nit pintant, abstret en la meua faena i no fon sino
fins a que les primeres llums d’este dia de Nadal començaren a escam-
par-se pels perfils de les cases i terrats omplint l’ambient d’una freda
transparencia, que consideri rematat el meu treball.

Sobre el contrastat vert profunt i dens de la manta i el siena del
fondo del capçal del llit destacava la claritat del rostre de Gigi embolicat
en l’aureola groguenca dels seus cabells i els grisos platejats —indubta-
blement velazquenys— del coixi. Del semblant del personage retratat
emanava una deliciosa sensacio de tendra inocencia, de dolçor celestial
que cativava d’immediat l’atencio de l’espectador. Era, sense cap de
dubte, una obra mestra de Velázquez.

Despres d’uns instants de vacilacio, firmi decididament el llenç en
el meu nom i dos llinages: Miquel Sanchis Ferrer i el dati el 25 de decem-
bre de 1969. No volgui que quedara la menor incertea de l’autoria d’es-
ta obra que, de cap de manera, anava a endur-se el meu amic Tony per
a vendre-la com a un autentic Velázquez. Quedaria en el meu poder per
a recrear-me en la seua contemplacio i evocar el dolç recòrt de Gigi.

Estic convençut de que des de fea varis mesos estava posseit pel
geni de Van Gogh. Notava cóm la seua personalitat s’havia introduit en
la meua ment fins a fer-me reaccionar i pensar com ell. Este es un fet al
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que no trobe explicacio. La causa me resulta dificil d’imaginar, pero l’e-
fecte es tan inqüestionable que no admet la menor vacilacio per a
admetre’l: Van Gogh està dins de mi, s’ha possessionat de tots els car-
c avons de la meua personalitat, absorbint-la i anulant-la fins a l’extrem
en que res me pareixc ad aquell chicon de Manises que estudiava en la
meua lluntana i enyo rada Valencia la carrera de Belles Arts. I es preci-
sament per este fet que he hagut d’admetre per la seua palmaria evi-
dencia que no acabe d’entendre de quina manera i en quin moment he
segut posseit per la peculiar personalitat d’En Diego. Ahi està el meu
darrer quadro per a demostar-ho. Si no es aixina ¿cóm he pogut tan
imbuit i dominat per Van Gogh escapar-me per unes hores del seu domi-
ni? Pareix una cosa magica, alguna cosa sobrenatural que escapa a la
meua comprensio.

Gigi estigue uns dies mes en el meu estudi. Adquiri alguns que-
menjars per a desdejunar i menjar i inclus li dugui algun dia el plat de
calent —le plat du jour— que fea Carme, en una fiambrera, cuidadosa-
ment tapat per a que anara restablint-se. Pronte li desaparegue la febra i
estigue, segons me digue en insistencia, en condicions de tornar a casa
de Madame Régine.

El dia anterior a la seua partida ani a parlar en la seua patrona i li
manifesti el seu llamentable estat de salut, insistint-li en que no estava
per a treballar ya que devia guardar repos i mantindre una bona dieta ali-
menticia. En la mirada de Régine no era dificil llegir que me considera-
va com a un subjecte mig foll.

—¿I qui me va a resarcir a mi de les perdues? Si no treballa i
damunt he d’alimentar-la, vaig a perdre diners per partida doble.

—Yo te vaig a pagar, Régine.
—¿Tu? Si tu eres un pobre diable que no tens a on caure’t mort. Si

de vegades no tens ni per a pagar-me les copes que te prens aci i sempre
estas devent-me diners. En les seues paraules no hi havia ni un indici de
sorna o de recriminacio, se llimitava a expondre un fet que, al seu juï, no
tenía volta de fulla.
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—No te preocupes, ya voras. Te pagare els diners que no ingresses
per Gigi i ademes te pagare per a que mengen decentment ella i les seues
tres companyeres.

Ho digui en una tal serietat i en tanta conviccio que crec que se
quedà mijanament convençuda, encara que se que en esta gent no valen
les paraules sino els fets.

Envii un telegrama a Anthony demanant-li l’urgent remesa tele-
grafica d’uns quants milers de francs. En quan els tingui en el meu poder,
ani al Gran Bar i li digui a Julien que volia que tots els dies de l’any, men-
trimentres quedaren diners i si s’acabaven, me’n demanara mes, portara
al bordell de la Rue de Grille quatre abundants racions de menjar en el
seus corresponents postres, pa i beguda.

—¿Acas t’has fet soci de Régine? —gosà preguntar-me en un mig
somriure que pretenia ser ironic.

Com a resposta a la seua impertinencia, el fulmini en la meua
mirada que volia ser colerica i per a donar mes força a les meues parau-
les, depositi sobre el mostrador i baix la seua atonita mirada un volumi-
nos feix de billets.

—¿D’a on gas tret tot aço? —me preguntà incredul Julien que no
creïa lo que estava veent.

—Soc pintor i encara que no ho cregues, de vegades venc en Paris
alguns quadros i com podras vore, a molt bon preu. Estos diners son per
a les putes de Madame Régine i no per a mi. Lo que yo consumixca aci
t’ho tindre de pagar en efectiu, es dir, que no sera a carrec d’estos diners.
Es com si estos diners te’ls hagueren donat elles a conte de lo que van a
menjar i no yo ¿ho has comprés?

—Sí i no. Se lo que vols, pero no t’entenc —mentres parlava no
parava de contar els billets—. ¿Vols un rebut?

—¿Per a que? ¿Per a denunciar-te si me robes? Si no puc fiar-me
de tu ¿de qui me vaig a fiar?

Arreplegui a Gigi del meu estudi i la porti al bordell. Régine, qui
no comprenia els meus manifeceigs, m’obri la porta en una mirada d’es-
tranyea.
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—He fet els apanys necessaris en el Grand Bar, pagant-li de bes-
treta les despeses d’un any, per a que Julien porte tots els dies el que-
menjar per a les teues quatre chicones —li digui tractant de donar a les
meues paraules el major to d’autoritat possible—. En lo que t’estalvies,
quedes suficientment compensada per les perdudes que te van a supon-
dre que Gigi no treballe, pero ¡atencio!, procura que no m’entere yo de
que l’obligues a fer alguna cosa que no dega ¿m’entens?

—Espere que no hages fet una borinotada —me respongue aludint
als diners que havien aparegut com per art de magia.

—Eixos diners son meus, me’ls he guanyats pintant i els tenía
alçats per a utilisar-los en cas d’extrema necessitat i aço es una verdade-
ra urgencia ¿no creus?

—Puix la veritat, no. No t’entenc, pero si pagues el menjar en els
diners que dius que has guanyat honradament, es cosa teua. Eres molt
rar, Vincent, un malait borracho vagabunt, pero a pesar de tot, no tinc el
menor dubte de que eres una bona persona.

Des d’aquell moment, solia anar totes les nits a sopar al bordell en
les chiques i els duya pernil de Parma o de les Ardennes, salami italia,
formages de totes les varietats i sobre tot, fruites fresques, especialment
taronges de la meua terra —llavors era l’epoca— i en algunes ocasions,
pasticets variats. Estaven encantades i me tractaven com a un rei. La
meua arribada era sempre acollida en alegres rialles i fon a partir d’a-
quell moment que no tingui tracte carnal en ninguna d’elles. Les meues
relacions havien canviat i si en un principi volgueren afalagar-me en les
seues millors tecniques erotiques, el temps s’encarregà d’aclarir esta
situacio i optaren per prendre una postura mes ¿com diria yo? d’agraï-
ment familiar, com si de germanes o nebodes se tractaren.

En una ciutat tan chicoteta com Arles, pronte corregue la noticia
de la meua forma de procedir i un dia se presentaren en el Gran Bar, a
on estava dinant, una parella de gendarmes en l’orde de que els acom-
panyara a la Prefectura de Policia per a fer-me unes preguntes. Estranyat
per esta peticio, els acompanyi sense poder impedir que l’inquietut
s’apoderara de mi. El meu passaport era mes fals que un duro sevilla i
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encara que fins ad aquell moment no havia tengut cap de dificultat, no
rebujava la possibilitat de tindre qualsevol entropeço.

El comissari era un home entrat en anys i en carns, calp i remugo,
en un dret i fi bigotet que me recordava a Hercules Poirot. Indicant-me
en un gest que m’assentara front a d’ell, clavà els seus ulls en els meus
en una mirada inquisitorial que m’omplí de sossobra i mentrimentres
consultava papers i dossiers escampats per damunt de la seua taula, me
preguntà:

— L l avors voste es Vincent Laffite, pintor i protector de putes ¿no es
cert? Els informes que tinc de voste no son massa bons. ¿Que me respon?

Me tranquilisi un poc al vore que els tirs venien d’una atra direc-
cio. Res que vore, a lo manco per ara, en el passaport.

—Efectivament, eixe es el meu nom i llinage i soc pintor. De fet,
estic aci en Arles per a estudiar a Van Gogh. Vinc d’Amsterdam a on he
estat una bona temporada estudiant-lo en el seu museu i ara estic aci per
a ambientar-me de l’entorn de la ciutat, pero en absolut soc un protector
de putes, com voste diu.

El comissari sospira com donant a entendre que s’havia de reves-
tir de paciencia i prosegui:

—Els informes que tinc no diuen aixo. Hi ha en la seua actitut en
el prostibul de la Rue de Grille alguna cosa de rufianesca que tenim
d‘aclarir. En unes atres paraules: sospite que s’ha convertit voste en un
“macarra” i que pensa traure, no se de quina manera, profit a, digam, la
seua inversio economica. Aixina que ya m’està voste explicant...

M’alci indignat pegant una punyada sobre la taula. Dels meus ulls
eixien purnes i fon tan gran la meua colera que no podia articular ni mija
paraula.

No tinc dots per a la simulacio i la meua reaccio fon tan esponta-
nea i sincera que arribi a convencer al policia sense amijanar una sola
paraula.

—Tranquilise’s. No he dit res per a que perga la serenitat ...
—No li tolere que m’insulte —atenygui a dir—. Les chiques de

Madame Régine estan greument desnodrides. Mes clar, estan passant fam
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i no va a ser voste qui m’impedixca que yo les ajude d’alguna manera.
El meu comportament no te res de delictiu i, oblide’s voste, yo no soc un
“macarra”.

Pareix ser que aquell home comprengue els fets i el seu significat
i despres d’un rutinari intercanvi de preguntes i respostes, mes per a com-
plir l’expedient que per a aclarir unes circumstancies que ya estaven
prou clares, se despedi de mi donant-me la ma i felicitant-me “per la gran
humanitat del meu comportament tan desinteressat”.

Les meues relacions en la policia francesa, tan severa i estricta
ella, no passaren d’ahi, pero el coneiximent d’estos fets pels ciutadans
d’Arles, especialment dels nomenats “gen d’orde”, s’exacerbà i si abans
m’evitaven al creuar-se en mi com si fora un llepros, ara esta actitut era
molt mes manifesta. Els que no me consideraven un vagabunt, brut i
borracho, me calificaven de foll. Ningu d’estos personages, encorsetats
en la seua miserable estretea mental, podia comprendre lo que es allo de
lo que tant se vanagloriaven: Égalité, Liberté, Fraternité, i molt menys lo
que es la comprensio i la tolerancia. Tot aquell que no se comportara
com ells era considerat un proscrit o un delinqüent i, per supost, estava
condenat al foc etern. ¡Me cague en tots ells!

Rebi un telegrama d’Anthony anunciant-me la seua visita i la seua
arribada a Arles en l’expres de Paris-Marsella a les 8,47 del mati del pro-
xim dijous. Este Tony, sempre tan precis i meticulos.

El rebi, com m’havia sugerit, en l’estacio. El nostre abraç tingue
molt de commovedor. Permaneguerem aixina molt de temps sense dir-
nos una paraula. Despres me prengue pels muscles i mirant-me fixament,
me digue:

—No tens tan mal aspecte com esperava. Potser un poc mes prim,
pero ...

—No te preocupes tant per la meua salut, Tony —li contesti—.
Dona’m la teua maleta i t’acompanyare al meu estudi. Està aci al costat,
nomes uns escassos minuts.

Ascendirem el centenar d’escalons de fusta i una vegada dins,
Anthony se tombà pantaixant en el llit.
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—Carall, este es un bon eixercici i mes si ho fas tots els dies. Be,
conta’m coses ¿que fas? ¿que pintes?

Anthony m’animava a parlar i aixina ho fiu, vaja si ho fiu. Li conti
la meua vida en la casa de Madame Régine. Li parli de Gigi i de les seues
companyeres, del Grand Bar que estava en els baixos de la celebre
Maison Jaune i de Julien i Carme, els seus propietaris. En un remoli de
paraules el posi al corrent dels darrers acontenyiments i la meua relacio,
si aixina se li podia dir, en Gigi.

Anarem varis dies per la ciutat i li mostri els llocs en els que havia
pintat Van Gogh, el Hôtel-Dieu, el passeig dels Aliscamps en el cemen-
teri roma, la Casa Groga, el pont de Trinquetaille, la Place du Forum, el
pont de Langlois, els molls del Rodano i en les afores d’Arles, els llocs,
encara en ciprers, en els que el pintor realisà molts dels seus dramatics
llenços.

Anthony, que era la primera vegada que venía a Arles, estava
maravellat com yo quan arribi per primera vegada. El rastre del pintor
pesa massa per a poder substraure’s ad ell i qualsevol casa, boulevard o
cantó te un tan fort poder d’evocacio que fa que te sentes agobiat. Per
aixo comprenia be la reaccio del meu companyer a qui yo veïa inquiet i
nervios.

Dinarem en el Grand Bar al qual propietari havia tengut yo la pre-
caucio d’avisar previament de l’arribada d’Anthony —el meu marchant
en Londres, com solia dir-li a Julien per a donar-me importancia— per a
que s’esforçara en la quantitat i la qualitat del menjar que nos anava a
servir i crec que tingui un gran encert puix fon senzillament majestuos.

Julien simpatisà rapidament en Anthony —i ¿qui no?—, pero
quedà molt sorpres al trobar-se en un personage tan pulcre i tildat. En la
ment de Julien, qualsevol persona relacionada en el mon de l’art, espe-
cialment de la pintura, devia ser un tipo bohemi, sense afaitar, melenut i
mal vestit i li estranyava comprovar la refinada elegancia, els distinguits
gests i sobre tot, l’indubtable aspecte d’aristocrata britanic del meu amic.

Per la vesprada, despres d’una llarga sobretaula, passejarem de
nou per la ciutat, recorrent els seus racons i, en arribant la nit, propon-
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gui a Anthony anar-nos-en a sopar a “casa de Gigi”, aixina, sense mes
explicacions.

—¿A la casa de putes? —me preguntà estranyat.
—A casa de Madame Régine, sí, pero no per a lo que tu creus ¿tan

burro me creus? Vullc que conegues a tota esta gent que forma part de
ma vida, una part molt important i ademes, vullc que conegues a Gigi i
que me dones la teua opinio.

Encara que endevini en el seu gest un cert escrupul o, mes be
diria, una certa aprensio, no podia negar-se i accedi intentant dissimular
el seu recel.

Ya despres en el meu estudi, me confessà lo be que ho havia
passat, lo simpatiques que eren les chicones i fins arribà a parlar-me be
de Régine, aquell autoritari sargent de granaders que sabía fer-se en els
clients en la seua obsequiosa i interessada conversacio. A Gigi la trobà
molt dolça i tendra, pero l’impressionà molt el seu aspecte desvanit i
malaltuç, com de delicada porcellana pronta a quebrar-se.

Anthony quedà fortament admirat pels meus quadros que tingue
ocasio de vore en el bordell i en casa de Julien. Els mirava, maravellat,
en molta atencio i, creïa yo, en ulls mes be interessats.

—Oblida’t, Tony —li digui per a abortar les seues intencions—,
estos quadros han de permaneixer a on els veus. Els he regalats als meus
amics i amigues i vullc que se queden alli a on estan. No m’interessa el
desti que poguen correr el dia de dema. Nomes te podras endur els que
tinc en el meu estudi, que no ne son pocs.

Estiguerem varis dies parlant i analisant els quadros que ya havia
decidit ell enviar sense mes tardança a un domicili desconegut per mi de
Paris. Segur que se tractava d’algun dels seus enredros. Des d’alli, els dis-
tribuiria qui sap a on. Es este un tema que no m’ha interessat mai.

— Vincent —me dia—, es prodigios el resultat que has arribat a
obtindre en el teu treball. Si no fora perque se que els has pintat tu diria . . .

—No insistixques —l’interrompi—, ya se lo que me vas a dir. Saps
molt be, ya t’ho he dit en unes atres ocasions, que estos llenços estan
pintats per la meua ma pero no per la meua ment. Yo no soc mes que un
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instrument del que se servix Van Gogh per a resucitar i deixar-nos cons-
tancia de la seua presencia en este mon.

—Es curiosa la manera en que te resistixes a admetre la teua pro-
pia valia. Has estudiat tant al teu mestre, t’has colmat tant del seu espirit
i de la seua personalitat que has arribat a creure’t que es ell qui glatix
dins de tu, pero reconeix que aixo no es mes que una fantasia, per no dir
una solemne bovada.

Quan va vore el retrat velazqueny que fiu de Gigi quedà fortament
sorpres.

—¿I aço?
—Es, simplement, Gigi dormint.
—Ya ho veig, pero aço es un Velazquez. M’interessa moltissim.

¿Com ha segut aixo?
—Ya veus. M’eixi aixina casi sense pretendre-ho. Potser el tema,

l’ambient, la tendrea que se despren de la model requeria canviar de
mestre, ni yo mateix ho entenc. Comenci a pintar i, sense voler-ho, m’ei-
xi aixo que estas veent.

—¡L’has firmat en el teu nom! ¡Aixo es una borinotada! Tu estas
mort i ben mort. I ademes ¡l’has datat! ¿Vols que te trobe l’Interpol? No
sabem en certea si el teu cas està tancat —el veïa agitat.

—No te preocupes, no hi ha cap de risc ni correc cap de perill
—li digui en l’intencio de tranquilisar-lo—. Este retrat no te’l vas a endur,
no va a eixir d’aci, va a acompanyar-me mentres vixca. ¿Quina cosa me
pot passar si ningu el veu?

Lo que vaig a relatar a continuacio ho se mes per Anthony que per
mi mateix. Succei una vesprada, a boqueta nit, en la que estava acabant
d’embalar en gran mirament un ingent monto de llenços. “Deixa’ls secar
molt be —li insistia”. Ya m’havia anunciat la seua partida per al sendema
o, lo mes tart, per a despusdema. Casi de passada, com sense donar-li
importancia, me digue:

—Ah, Vincent, tinc una bona noticia que donar-te. Potser te vaja a
sorprendre.
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—¿De que se tracta?
—¿T’enrecordes de Julia, aquella chicona de Madrit que treballa-

va en el museu del Prado?
—Sí, clar que m’enrecorde.
—Me case en ella el mes que ve ¿que te pareix?
La noticia me caigue tan de sorpresa, i estava tan poc preparat per

a rebre-la que no sabi ni pogui reaccionar. Me quedi mirant-lo i noti que
la meua mirada se perdia en el buit. Un intens mal de cap me sacsà com
a una cinglada al mateix temps que un esclat insoportable de llum sor-
gia dins de mi com a una explosio, com a un raig cegador. Noti cóm la
meua ment s’afonava en una estranya voragine d’imagens, de recòrts
incontrolats i, sense donar-me temps a dir ni una paraula, caigui desva-
nit.

Quan recobri el coneiximent i obrí els ulls, me doni conte de que
estava gitat en un llit de llançols impecablement blancs i de que algu
estava reclinat sobre mi observant-me. Una dona que per la seua cofia
devia ser enfermera, estava tambe al meu capçal. Llavors fiu les estupi-
des preguntes de rigor que se fan en eixes ocasions:

—¿Que m’ha passat? ¿A on estic?
—Estas en un hospital —me digue suaument Anthony—. Ya estas

molt mes millor. Sofrires un desmai i has estat dos dies sense recuperar
la consciencia. Tranquilisa’t, el mege ya t’està tractant i pronte podras
eixir d’aci.

No comprenia molt be les seues paraules. Les oia, si, pero no
atenyia a entendre el seu significat, era com si me parlara en un idioma
desconegut.

—Pero ¿a on estic?
—Estas en l’hospital Hôtel-Dieu.
Esta darrera frase pogue penetrar en el meu cervell obnubilat i per

ell passaren com una llampada els recòrts de Van Gogh qui tambe esti-
gue en este lloc. De sobte, esclataren en el meu interior vivencies del
meu passat que se mesclaven en un present irreal i els meus recòrts, en
una barreja d’imagens distorsionades brollaven a borbollons impedint-
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me que arribara ad un estat de normal concentracio. Les meues paraules
eixiren descontrolades i inconexes:

—Cherchez le Docteur Rey, appellez le Docteur Rey. C’est lui seu-
lement qui peut me guérir, je vous en prie.

El doctor Rey es qui atengue a Van Gogh en els seus primers atacs
de follia en este mateix hospital del Hôtel-Dieu i a qui yo, creent-me,
potser, el pintor holandes o pres del deliri que me trea de la realitat, m’a-
clamava per a conseguir la meua curacio.

Vingue el doctor —no el doctor Rey, evidentment— i m’adminis-
trà una inyeccio que feu que me calmara i me quedara dormit. Desperti
varies hores mes tart i comprovi que Anthony seguia velant-me al meu
capçal.

A poc a poc ana remitent la meua estranya malaltia i uns dies mes
tart pogui tornar al meu estudi a on devia seguir un minucios tractament
a base de pastilles, pindoles i gragees que, naturalment, no prengui.

No volgui, per por a lo desconegut i per una immensa aprensio
que me causava gran terror, preguntar a Anthony pel motiu de la meua
perdua de consciencia ni volgui tampoc comentar-li que no era la pri-
mera vegada que me passava. Dies despres, ya totalment restablit i des-
pres de que vinguera l’agencia de transports a endur-se tots els meus llen-
ços, se n’ana de nou a Paris no sense fer-me abans un monto de reco-
manacions i advertencies a les que responia yo afirmativament com un
chiquet bo i obedient, pero sense la mes minima intencio d’esmena.
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ARLES EN 1922.

1.-Plaça de Lamartine
2.-La Casa Groga
3.-Cafe l’Alcazar
4.-El viaducte
5.-El riu Rodano
7.-Pont Trinquetaille
9.-A on Van Gogh pintà
10.-A on Van Gogh pintà
11.-A on envià l’orella tallada

12.-Bordell de Madame Régine
13.-Hôtel Carrell
14.-Charcuteria
15.-Teatre roma
16.-Les Alyscamps que pintà Van Gogh
17.-Jardi public
18.-Hôtel-Dieu. Hospital
19.-Plaça del Forum
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La Casa Groga en 1957. A on ara està el Grand Bar .
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La Casa Groga, tal com la pintà Van Gogh en 1888.



304

L’esglesia d’Auvers-sur-Oise. Pintada en juny de 1890, un mes abans de sa mort. Museu
del “Jeu de Paume”. Paris.
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Tombes dels germans Van Gogh, Vincent i Théodore. Cementeri d’Auvers-sur-Oise.
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Au ve r s - s u r-Oise. Casa a on Van Gogh mori el 29 de juliol de 1890. Hui, Cafe “À Van Gogh”.



X X

Auvers-sur-Oise, 8 de maig de 1970.

espres d’este desagradable incident, permaneixqui varis dies en un
bon estat fisic, pero en una estranya sensacio d’absencia, de buit

en el cap que m’impedia la concentracio necessaria per a treballar. Me
dediqui, puix, a fer el gos. Els dies transcorrien plaenterament entre el
descans, la llectura, els dinars en Julien i, clar està, les visites nocturnes
per a sopar en Gigi i les seues companyeres.

Quedà molt preocupada per la meua malaltia. Estigue, me digue,
varies vegades per a vore’m en l’hospital i ana molts dies inquieta per la
meua salut. Crec que se preocupava sincerament per mi, mes que per la
possibilitat de perdre al protector que li subministrava el diari quemen-
jar. Alguna vegada hi ha que creure en alguna cosa.

Per indicacio del mege que m’atengue i del qual el nom llamente
no recordar, ani un parell de vegades a l’Hôtel-Dieu per a passar una
revisio. M’atenia en la seccio de psiquiatria ya que el meu atac havia
segut degut a una “perdua de consciencia i transtorn passager de la per-
sonalitat sense recialles importants” i per este motiu tingui ocasio de
dotorejar per dins l’edifici i inclus de contemplar entusiasmat el pati del
mateix que permaneixia en el mateix estat que el passat segle. Nomes els
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arbres havien desaparegut, sent substituits actualment per unes lleges
palmeres sense cap de caracter.

Pronte fon donat definitivament d’alta pero “devia moderar el con-
sum d’alcohol, seguir una dieta sana, dormir en regularitat i sobre tot, no
excitar-me en exces”.

—I si no ho faç aixina ¿que me pot passar? —pregunti en to
desafiant.

El doctor, un personage correcte, amable i cordial, del qual guar-
de un grat recòrt puix s’interessà molt per mi, me contestà laconicament:

—Pijor per a voste. Poden ocorrer coses imprevisibles. La seua
malaltia, que ara està en estat latent, pot reviscolar-se en qualsevol
moment. Li recomane vivament que seguixca els meus consells.

—Moltes gracies, doctor. —Realment les mereixia.
Me despedi en un somriure i un fort apreto de mans i m’allunti

d’ell pensant que era una excelent persona que no mereixia intentar
sanar a tipos com yo. Me n’ani en la forta conviccio de que les seues
recomanacions no anaven a ser ateses i de que me sería impossible can-
viar de modo de vida.

Un mati fret i clar, pero en un sol lluminos que fea lluir els colors
en una intensitat desconeguda, ani passejant per les afores de la ciutat,
recorrent camps i vinyes, buscant païsages i punts de vista per als meus
quadros. L’aire era net i en el meu agradable passeig passi bona part del
mati. Devia de ser ya tart —sentia punchades en l’estomec— i m’acosti
al Grand Bar per a vore quina sorpresa me preparava Carme per a dinar.

Nomes entrar en el bar, Julien me va vore i vingue corrent al meu
encontre en la cara alterada. El cor me pegà un tranquit. Pel seu semblant
comprengui que alguna cosa havia succeit.

—¿Que passa, Julien?
—Res de bo —me contestà nervios.
—Digues, per favor ¿que ocorre?
—El bordell de Régine. Ha hagut un assessinat este mateix mati i

està tota la policia alli en un cacau de mil dimonis.
—¿Gigi? —m’atrevi a preguntar en un horrible presentiment.
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—No, no, no es Gigi. Tranquil. Ha hagut, crec, una baralla i han
apunyalat a un home, un client, un foraster que ...

El deixi en la paraula en la boca i eixi corrent en totes les meues
forces. Passi pel moll Jouveau i atenygui el començament de la Rue de
Grille. El carrer estava reblit de gendarmes i coches de la policia.
M’acosti pantaixant a la casa que estava acordonada en vetes grogues
per a impedir el pas als dotors i a espentes consegui posar-me en la pri-
mera linea. Pregunti a les persones que estaven al meu costat, les quals,
en la morbositat propia d’estos acontenyiments, esperaven vore eixir
algun cadaver i m’informaren que el succes havia tengut lloc a mitan
mati. Es tractava d’una pelea entre dos homens. Un d’ell, l’assessi, esta-
va completament borracho i no se sap per quines circumstancies, havia
gavinetejat a l’unic client qui, recent arribat, estava tranquilament assen-
tat en la sala d’espera. El cas estava molt clar i no se prestava a conjec-
tures. Me digueren aço en un accent com a de pena, com si hagueren
preferit que l’assunt tinguera mes intriga i misteri.

Intenti travessar la llaugera barrera que me separava de l’acces a
la vivenda, pero els gendarmes m’ho impediren. En el moment que esta-
va forcejant en ells alcanci a vore la figura del comissari grosset en els
seus desafiants bigotets que ya coneixia. Chillant com un foll consegui
cridar la seua atencio. Me reconegue a l’instant i m’invità a que m’acos-
tara.

—Les chicones estan be —me digue en intencio de tranquilisar-
me al vore el meu semblant tan preocupat—. Un poc nervioses i esgla-
yades, nomes. Anem a tindre problemes en este local. Madame Régine
no està autorisada a vendre licors i l’homicida estava borracho de lo que
havia begut aci. Si no haguera begut, no res haguera ocorregut.

No tingui forces per a contestar-li. Respiri profundament i tracti de
serenar-me. Inicii el gest d’entrar en la casa, pero el comissari m’ho
impedi.

— A ra no pot entrar voste. Dalt està el juge per alçar el cadave r.
En quant se l’emporten i nos n’anem nosatres, podra passar. Espere fora
—me digue en un to autoritari.
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M’uni a la multitut que s’amontonava a escassos metros de la
porta del local a on havia ocorregut el luctuos succes per a esperar a vore
cóm se desenrollaven els acontenyiments. Estos no se feren esperar: als
pocs instants eixi un personage vestit d’obscur que per la seua presencia,
greu i circumspecte, devia de ser el juge, no tardant molt en eixir uns
enfermers portant el cadaver embolicat en un plastic opac que introdui-
ren en gran professionalitat en una ambulancia que parti immediatament
posant en marcha la seua sirena.

Els desocupats que contemplavem aquell espectacul gratuït nos
moviem en imperceptibles onades provocades per la morbosa inquietut
que nos dominava. Comentaris, remors i chiu-chius en veu baixa trenca-
ren el lugubre silenci en el que se movien juge, gendarmes, fotografs,
periodistes i sanitaris.

No durà molt la nostra espera. Per la porta aparegue per fi l’homi-
cida flanquejat per dos vigorosos gendarmes que el subjectaven en força
no se sap be si per por a que fugira o pel perill que corria de caure per
terra degut al seu evident estat d’ebrietat.

Finalisada la funcio, se n’anaren escampant els espectadors fins a
no quedar en la Rue de Grille mes que el gendarme que fea guardia en
la porta del bordell no se en quin proposit puix me dirigi ad ell i no posà
cap d’inconvenient per a facilitar-me l’acces a la vivenda.

Pugi rapidament pels escalons fins a entrar en el local del qual la
sala d’espera estava practicament anegada en sanc humana que Régine
s’afanyava en netejar. Una de les gavinetades havia seccionat la carotida
de la victima provocant-li una enorme hemorragia. Havia en l’ambient
un estrany olor agre, com de vomitada. Yo me movia com a un ninot, fora
de la realitat, navegant entre boires i sense donar-me conte de quin
estrany impuls m’espentava a moure’m. Entri en una de les cambres i viu
a le chiques assentades en el llit, abraçades unes a les atres, plorant
esglayades. Quan Gigi me veu, els seus ulls s’ompliren d’alegria. S’alçà
corrent i s’abraçà a mi en gemecs estremits. Nomes recorde que esco-
menci tambe a plorar desconsoladament i no se quant de temps estigui
en esta situacio.
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Pergui el coneiximent i segons me contaren despres, quedi gitat
fins a la nit en el llit de Gigi i a poc a poc m’ani tranquilisant i recupe-
rant l’equilibri mental que per uns instants havia perdut. Dormi tota la nit
d’un tiro en el bordell i fon al sendema, molt enjorn, quan en llarga con-
versacio en les cinc dones, m’enteri de la decisio de Régine de clausurar
el seu negoci. “La policia ya m’ha anunciat —nos digue— que ha obert
un expedient per a que no seguim treballant i no vaig a esperar a que aço
se resolga. Potser tarden mesos i nosatres, mentrimentres, no podem tre-
ballar. Lo millor es tallar per lo sa”.

Les chicones assentien en cares apenades davant la terrible realitat. Se
n’anirien a uns atres llocs a eixercir la seua professio, l’unica que coneixien.

—Gigi se’n ve en mi a viure en el meu estudi —digui en una
rotunditat que no admetia replica. Les meues paraules foren un gran con-
hort per ad ella com ho demostrava la seua mirada tendra i agraida.

Arreplegarem els seus escassos trastos, un embolic de roba i unes
caixes de carto i abans de l’hora de dinar ya estava instalada en ma casa.
Compri una marfega que estengui per terra junt al llit i varis llançols i
mantes i en est exigu aixovar, nos quedarem instalats.

La meua vida en Gigi fon una experiencia gratificant. A pesar de
lo alvançat de la seua malaltia i del seu estat de postracio que li obliga-
va a un repos casi absolut, se mostrava animosa i sempre tenía un som-
riure dispost a alegrar el seu rostre. Notava cóm la meua vida tenía ara
un sentit: cuidar de Gigi. Foren uns dies inoblidables a soles torbats pels
meus fallos de memoria i per l’estat de confusio en que se veïa submer-
gida la meua ment, sempre procliu a temudes absencies que alteraven el
meu equilibri interior. Recorde que en un moment en el que me domi-
nava l’estupor, a instancies de Gigi, a punt estigui de tornar a internar-me
en l’Hôtel-Dieu, pero per sort, estes situacions s’anaren espayant en el
temps i els moments de tranquilitat superaren als de sossobra.

Els diners que li quedaven a Julien dels que li havia entregat per al
manteniment de les chiques volgui repartir-los entre Bibi, Lili i Mimi per
a que tingueren alguna cosa per a sobreviure alguns mesos.

311



Si Gigi se trobava be i en anim per a pujar en la meua ajuda, casi
per l’aire, el centenar d’escalons del meu estudi, anavem a dinar al
Grand Bar i permaneixiem en ell en Julien o Carme o inclus en algunes
ocasions, en algu dels habituals del bar. Uns atres dies, si se trobava molt
fatigada, baixava yo a pel dinar que preniem els dos en l’estudi, de fit a
fit, en tranquils silencis i en un ambient sere i assossegat.

Encara que la meua correspondencia en Anthony mai no s’havia
tallat i havia tengut freqüents noticies seues, mai no me tornà a parlar de
Suzette i, cosa estranya, tampoc de Julia. ¿S’hauria casat ya? ¿Per que no
m’ha dit res? Reconec que este tema me produia una inexplicable
inquietut, un desfici que no atenyia a comprendre i que quan sorgia en
la meua memoria, tractava instintivament de borrar, rebujant qualsevol
cosa que me ho recordara.

Segui pintant sense para r. Si Gigi se trobava be, eixia de casa molt
enjorn, sempre abans del trenc d’alba, i permaneixia en el camp pintant
païsages. La meua capacitat de treball es molt gran i la meua tecnica, molt
rapida, per lo que podia pintar fins a dos llenços en un mati. Per les ve s-
p rades, me quedava en l’estudi i, al foc de l’estufa, pintava bodegons, flors
o temes producte de la meua imaginacio. Llegia llibres d’art o conve r s ava
en la meua companye ra com a un bon matrimoni burgues que dugueren
molts anys de casats i s’ho han dit tot i que per a confessar-se el seu amor
no necessiten cap de paraula puix expressen els seus sentiments en un ch i-
cotet gest de solicitut, en un breu somriure o una mirada de tendrea.

Un mati en que me disponia a eixir i m’havia alçat com tenía per
costum silenciosament per a no despertar-la, noti que no se trobava be.
La seua pell estava mes blanca de lo habitual i no obstant, ardia de febra.
La seua respiracio s’havia fet pantaixant i de quan en quan afloraven a la
seua gola amenaçadors estertors. Acarici el seu rostre en les dos mans i
obri els seus ulls que me miraren absents com si ho fera des d’una
immensa lluntania.

Baixi corrent les escales, alerti a Julien i sobre tot, a Carme i eixi
com a un rellamp cap a l’hospital Hôtel-Dieu. Pronte torni en el mege.
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Carme ya estava al capçal de Gigi nerviosa i sense saber qué fer. El doc-
tor feu incorporar-se a miges a la malalta i procedi a auscultar-la. A mida
que alvançava el seu reconeiximent i en gran alarma per la meua part, el
seu semblant anava ombrejant-se. Quan hague finalisat, me mirà en ros-
tre greu i manifestà un inici de negativa en el seu cap. Receptà quatre
potingos per a justificar la seua visita i baixi l’escala per acompanyar-lo
al carrer.

—Se mor sense remei. No n’hi ha res que fer.
Encara que yo ya sospitava que aço anava a ocorrer qualsevol dia

i que la seua fi estava ya marcada per la fatalitat, no esperava que arri-
baria tan pronte.

—No es possible, doctor ¡Ha segut tot tan repenti! —atenygui a
pronunciar.

—Esta malaltia, quan esclata es terrorifica. Te els pulmons des-
trossats. No res podem fer. No crec que dure mes d’un dia, tot lo mes,
dos. Ho sent molt.

Passi tota la nit velant-la junt al capçal, observant qualsevol movi-
ment i vigilant la seua respiracio que se fea cada vegada mes pesada i
rossollant. Carme m’acompanyà fins a la matinada en la que se n’ana a
dormir despres de preparar-me un cafe ben carregat i uns panets en man-
teca que quedaren damunt de la taula sense que yo me’ls menjara.
Nomes el cafe i dos copes d’aiguardent mereixqueren la meua atencio.
Aixina nos arribà el dia sense que Gigi obriguera els ulls.

E s t ava ya ben entrat el mati, potser fora migdia i en vista de que
la situacio de la malalta no havia canviat, decidi baixar al Grand Bar a
menjar alguns cosa de calent. Permaneixqui alli uns moments escoltant
les inutils paraules d’anim de Julien. Me trobava tan abatut que no
podia alçar-me de l’assent. Torni despres a ma casa i comenci a pujar
l’escala descansant cada pocs escalons per a recuperar l’ale. Una
e s t ra nya sensacio d’imminencia, de premonicio s’havia apoderat de mi
i els meus nervis estaven tan electrisats i somesos ad una tensio tan
insoportable que havia acabat en les meues escasses reserves fisiques.
En l’horiso ple d’obscurs nuvols, obrí la porta de l’estudi i me trobi en
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un espectacul que no oblidare jamai: Gigi jaïa com un ninot trencat,
casi fora del llit, en mig d’un mar de sanc escandalosament roja que
t e nyia en el seu terrorific color llançols, coixins, camiso i part del pis.
M’abalanci sobre ella. ¡Encara vivia! La prengui cuidadosament entre
els meus braços per a no quebrar la seua fragilitat i acostant-la a mi noti
la seua estentorea respiracio. Notava cóm la seua vida s’esgolava com
l’aigua entre els dits.

Obrí els seus ulls clars, ara velats per la proximitat de la mort. Els
seus llavis iniciaren un somriure i la seua mirada d’animalet acorralat s’i-
nundà en la lluminositat d’una pau i serenitat infinites:

—¡Que feliç soc al teu costat, Vincent!
El sendema, Carme, estranyada per no vore’m apareixer pel seu

local, s’acostà a l’estudi i descobri horrorisada el cadaver de Gigi sobre
el que apareixia yo, sense coneiximent, abraçat al mateix com si la meua
intencio haguera segut fugir en ella i acompanyar-la en el seu darrer
viage.

Tornaren a internar-me en l’Hôtel-Dieu a on permaneixqui varies
semanes sumit en deliris i alucinacions sense que els esforços dels meges
pogueren fer que tornara a la realitat.

Anthony acodi des de Londres en resposta al telegrama de Julien i
quedà junt a mi fins que fon de nou donat de alta.

—Esta vegada ha segut mes forta que l’anterior. Faça atencio,
Monsier Laffite, te que cuidar-se voste o acabarà molt mal —me digue el
mege en escassa conviccio.

Tenía rao, anava a acabar molt nal, pero ¿acas no sería aixo lo mes
convenient per a mi? ¿Que faç yo aci, quin es el meu objectiu?

Anthony estigue varis dies mes en mi fins a que se convence de
que podia deixar-me a soles. A punt de tornar-se’n a Londres, li digui:

—He pres una decisio: me’n vaig a Auvers-sur-Oise.
—Pero tu estas ... —me doni conte de que no volia mencionar la

paraula— ¡Quines bovades dius! Lo que tens de fer es quedar-te aci un
parell de semanes mes fins que estigues repost del tot i despres, t’instales
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en Paris a on vaig casi totes les semanes i podre’m vore-nos en mes fre-
qüencia. Oblida’t de tot, de la teua pintura i sobre tot, d’eixe malait de
Van Gogh que te va a matar —havia en les seues paraules un fort to d’i-
rritacio. Evidentment, el meu amic estava ya fart de tots els mals de cap
que li proporcionava.

—No es una bovada —li contesti en decisio—. Ho tinc molt ben
pensat. L’unic que tinc en este mon es la meua pintura i es en ella a on
trobe el lenitiu per al meu dolor que ara necessite mes que mai. He de
treballar sense descans per a oblidar-me de tot i per ad aixo es precis que
remate la meua obra d’estudiar ad eixe malait de Van Gogh, com tu dius.
No es que vullc anar, es que es necessari que vaja a Auvers per a conti-
nuar el meu treball. Hi ha alguna cosa mes forta que yo que m’espenta
a fer-ho aixina. He de vore el païsage, l’esglesia, l’ajuntament, la casa del
doctor Gachet ...

Francament encolerisat, Anthony me tallà:
—¿I per que no vas a l’asil de Saint-Paul-de-Mausole en Saint-

Rémy?
—Perque tinc por de que eixe lloc m’angoixe tant que se me des-

encadene una crisis nerviosa. No se si podria soportar la visio d’eixe asil
en el que estigue empresonat el meu mestre i en el que tant sofri. No, no
vullc anar a Saint-Rémy, de cap de manera.

Anthony, en la seua habitual habilitat, canvià el seu punt de mira
i m’intentà convencer en unes atres raons de pes, pero les seues parau-
les s’estrelaven contra la meua cabuderia i al final, se veu obligat a decla-
rar-se vençut.

—Conec Auvers-sur-Oise. He estat alli varies vegades. Es una
poblacio encantadora. En el carrer del Général De Gaulle està l’Hostal
du Nord. Estaja’t en ell, es prou confortable. Quan arribes, crida’m i en
la primera ocasio anire a vore’t.

No se parlà mes de l’assunt. En quant Anthony parti cap a Londres,
me posi en moviment per fer els meus darrers preparatius. Embali lo
millor que pogui totes les meues pertinences, arregli el meu conte del
banc i pagui al caser la mensualitat pendent, inclus l’aigua i la llum.
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Gigi havia segut soterrada durant el periodo de la meua malaltia
en la que pergui la consciencia en el fossar comu del cementeri d’Arles.
Deixi els diners suficients a Julien per a que fera els tramits necessaris per
a que fora soterrada en mes dignitat advertint-li de que tornaria a vore la
seua tomba i la lapida. “Ya te donare la direccio a on deus enviar-ho tot”.

Al sendema, prengui l’expres que des de Marsella anava a Paris i
des d’alli, l’autobus que me deixà en la ciutat del meu desti a on arribi a
mitan mati del darrer dia d’abril, estajant-me en l’hotel recomanat pel
meu amic i que resultà ser lluminos i acollidor.

Auvers es una chicoteta ciutat, crec que tindra quatre o cincmil
habitants, a uns vinticinc quilometros de Paris. Es una poblacio moder-
na, plena de chalets i cases d’estiuage en la que se respira un ambient
alegre i desenfadat. Els seus habitants solen ser gents jubilades que han
fixat aci la seua darrera residencia, persones que treballen en Paris i van
i tornen a dormir o a passar els fins de semana i, per ultim, els naturals
de la ciutat, que no son els menys. Hi ha els classics comerços per a
atendre les primeres necessitats de tan escassa poblacio: Ultramarins,
tendes en les que se ven de tot, tres o quatre bars, algun restaurant i poc
mes. A força de preguntar, localisi un minuscul i vell chalet, casi arruï-
nat, lo que me permete llogar-lo per un preu prou ra o n a b l e .
Immediatament busqui l’oficina de correus i telegrafiï a Anthony i a
Julien per a fer-los saber el meu nou domicili i me dediqui a esperar a
que arribara el meu aixovar, els meus llibres i els atifells de pintar sense
els que no podia fer una atra cosa sino passejar per la poblacio.

Sopi en l’hotel, molt be per cert, i d’immediat me n’ani al llit, dor-
mint tota la nit d’un tiro, insolitament sense fantasmes ni malsons.

Esperant a que vinguera el transportiste des d’Arles passi uns dies
terribles. Sense les meues llectures, sense els meus pinzells i sense els
meus amics, pogui constatar el verdader infern de les mes absolutes de
les soletats en les que nomes m’acompanyava el trist recòrt de l’enyora-
da i perduda Gigi. Fins ad estos dies, a pesar de la meua misantropia i
del meu aïllament, desijat i buscat, havia trobat un calit i acollidor refu-
gi en els meus llibres i en el meu ofici de pintor. El meu treball m’havia
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absorbit de tal manera que no res existia en el mon exterior a la meua
propia naturalea que poguera distraure’m i mai no havia enyorat res que
no fora la meua labor de creacio. No obstant, ara, sense poder eixercitar
lo que fins ara havia segut l’unic objectiu de ma vida, me trobava erratic
i perdut.

Tots els camins m’estaven vedats i tots els horisons, tancats.
Nomes uns negres i densos nuvols, a soles perceptibles per la meua exa-
cerbada personalitat, se cernien sobre la meua malaurada existencia. Els
meus pensaments discorrien per estranys carcavons sense atenyer a
detindre’s en un objectiu abellidor. No res tenía interes. No res podia
alçar el meu espirit decaigut i sumit en la mes fonda de les depressions.
Intenti, sense conseguir-ho, prescindre de l’absenta com a unica via de
fugida als meus temors i al final, una atra vegada, me refugi en tan sim-
ple i socorreguda solucio. Encara que tractava d’evitar-la, sorgia sense
cessar en la meua consciencia la pregunta primaria: ¿que faç yo en este
mon? ¿de que m’aprofita viure? Al no trobar la resposta correcta, creixia
la meua angoixa, i l’ansietat existencial me tenía com agafat pel coll,
impedint qualsevol intent de raonament.

Un dia en que, ple de tedi, me dedicava a deambular sense rumbo
fix, passi per un dels bars d’Auvers. Entri sense cap de proposit i casi com
a un automata i recolçant-me en el mostrador, demani al cambrer una
copa d’absenta per prendre alguna cosa. Me la servi i com no hi havia
cap de client en el local, intentà iniciar una conversacio anodina.

De sobte me percati de cóm l’historia, una vegada mes, estava
repetint-se. M’enrecordi del dia que entri en el Grand Bar d’Arles i
comenci a parlar en Julien en el qui al final acabi desenrollant una molt
bona amistat.

—¿Es voste foraster? —me preguntà en escas interes.
—Si, vinc d’Arles —fon la meua laconica resposta.
Pareix ser que el meu aspecte descuidat i un poc bohemi li donà

alguna pista sobre la meua professio.
—¿Pintor? Per aci ne venen molts a visitar els llocs de Van Gogh.
—¿A que diu voste eixos llocs? —pregunti un tant intrigat.

317



—¿Acas no coneix voste la casa del doctor Gachet? Tambe pot
vore l’Ajuntament que pintà en motiu de la festivitat del 14 de juliol o
visitar el cafe “À Van Gogh” en el qual pis superior se conserva l’habita-
cio en que mori, o passejar per les afores i arribar fins al cementeri a on
estan soterrats Vincent i el seu germa Théo i, si estiguera mes alvançada
l’estacio, podria contemplar els camps de blat madur en els voltants de
la poblacio a on se llevà la vida.

Yo coneixia molt be l’existencia d’estos llocs, les meues constants
llectures sobre el pintor m’havien convertit en un verdader expert, en un
autentic connaisseur, pero el meu estat d’absencia de la realitat que fre-
nava en algunes ocasions la meua capacitat de concentracio i anulava les
meues potencies volitives havia atenygut a soterrar en l’oblit estos detalls
que un cambrer m’havia fet recordar. El meu rostre s’allumenà quan l’oi
mencionar estos llocs i donant-li les gracies i despres de preguntar-li per
la direccio de la casa del docter Gachet, eixi disparat del bar sense casi
dir-li adeu i sense pagar-li la consumicio.

Quan arribi al domicili indicat, despres de moltes voltes, quedi
desilusionat al comprovar que el chalet que tantes vegades visità Va n
Gogh al final del passat segle, era ara un pretencios hotelet modern
sense cap de cara c t e r, cercat per una valla de pedra tallada en la que
una reixa de ferro permetia vore part del jardi en el que destacava un
alt ciprer.

Mogut per no se quin repenti impuls, toqui el timbre i esperi.
Despres d’uns instants, eixi de la casa un home que s’acostà a la

reixa a on yo esperava. No se si fon efecte de la meua imaginacio, pero
el seu rostre en el que apareixien uns frondosos bigots i una lleu pereta
blanquinosa que adornava el seu mento, me recordà el del conegut retrat
del doctor Gachet en el que apareix tocat en una gorra blanca. Al
vore’m, feu un gest de sorpresa.

—¿Que desija voste? —preguntà.
No sabi que respondre-li. La meua impremeditada accio de tocar

el timbre que no obedia a cap de proposit definit, me deixà torbat i me
quedi mut.
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El, al pareixer, amo de la casa, feu un gest d’impaciencia i insisti:
—Estava esperant al repartidor de la tenda. ¿Qui es voste i qué es

lo que vol?
—Perdone —atenygui a contestar— ¿Es voste el senyor Gachet?
—Sí, clar que sí, yo soc, pero ¿que es lo que vol?
El meu aspecte casi de vagabunt, no contribuia a tranquilisar-lo.

Se mantenia alerta i llunt de la reixa. Pogui serenar-me i balbucejant
vagues excuses, li conti rapidament qui era i per qué estava en Auvers,
no sense desfer-me en alabances sobre el seu ¿possible antepassat?

—Sí, soc rebesnet del doctor Gachet, el celebre doctor Gachet, el
del quadro —se’l veïa desconfiat—. Voste es uno mes dels mils curiosos
que venen per aci a molestar-nos. A l l u n t e ’s de la porta i vaja-se’n, per favo r.

No pretenia molestar-lo. Potser charrar en ell sobre el seu parent i
sobre Van Gogh. A lo millor tindria en sa casa algun recòrt del pintor,
algun quadro, algun dibuix, alguna anecdota interessant, alguna cosa
que dir-me, pero se veu que havia arribat en el pijor dels moments. La
seua actitut me paregue grossera i inadmissible. Noti cóm des de lo mes
fondo de les meues entranyes me pujava una onada de colera que anava
creixent a mida que ascendia i que al remat esclatà en la meua boca
manifestant-se en els meus pijors i mes brofecs insults a la seua persona,
a son pare, a sa mare i a tots els seus progenitors inclos el “celebre doc-
tor Gachet”.

L’home retrocedi esglayat pel meu vehement atac verbal, pero
reaccionà i me digue:

—O se’n va voste d’aci immediatament o cride a la policia.
—Sí, ya me’n vaig —m’havia serenat un poc despres de la meua

descarrega—, pero ¿podria dir-me a on està l’Ajuntament?
La pregunta el deixà desconcertat i creent que me burlava d’ell,

ple de furia, casi menjant-se i mastegant les paraules per la rabia, me
contestà:

—Ves-te’n d’aci, fill de la gran puta, ves-te’n, cabro, vaig a cridar
als gendarmes i voras cóm ho vas a passar ... —Se girà i es ficà dins de
la casa.
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Davant de la possibilitat de que complira la seua amenaça, eixi
corrent com a un delinqüent, i me pergui entre els carrerons adyacents
en la major velocitat que me permetien les meues cames. El meu primer
contacte per a trobar el rastre de l’artiste havia segut un complet fracas.

Preguntant, preguntant, arribi fins a l’ampla esplanada en la que
se veïa l’Ajuntament. Era un edifici quadrat en una aguda torreta en
coberta de pissarra i un redo rellonge en lo alt de la frontera. Estava igual
que el pintà Van Gogh, pero sense les patrioteres banderoles que com-
memoraven la festa oficial francesa del 14 de juliol. Nomes els dos arbres
i els bancs del primer terme havien desaparegut, per lo demes, tot esta-
va en l’immutable presencia que el pas del temps no ha conseguit alte-
rar. Despres d’analisar breument el model en el quadro pintat que se
mantenia imborrable en el meu recòrt, decidi buscar l’esglesia a la que
arribi despres de varies anades i tornades.

M’assenti en un banc de fusta que existix en el lloc exacte, en el
mateix punt de vista des del que Van Gogh pintà el seu quadro. Este fon
un dels darrers llenços que pintà ans de morir i que regalà al doctor
Gachet, un dels quals fills el donà al museu del Louvre, pero que ara se
pot vore en el museu del Jeu de Paume.

L’esglesia, com ya he dit en un atre lloc, es un edifici gotic i fon
pintada en exactitut, yo no diria fotografica, pero si, topografica. Tots els
detalls de la mateixa estan presents: el campanar, els braços del creuer,
l’absit, el potent contrafort a l’esquerra i l’absidiola a la dreta. Tambe han
segut respectades les finestres gotiques i inclus, les vidreres i el rellonge
que en el pinyo del campanar apareix entre dos finestres. Tot està pintat
respectant el model, no obstant, res que vore en la realitat. L’esglesia en
si no produix cap d’emocio, nomes l’estetica de la contemplacio d’un
edifici gotic i res mes. Pero el quadro, ¡ah, el quadro! El quadro reflexa
tot el drama personal de l’artiste. Mes que una esglesia, nos enfrontem a
la visio d’un animal ferit que brama en la seua desesperacio, incapaç de
soportar la terrible tensio cosmica que preten esclafar-lo. Nos pareix oir
els seus gemecs, els de l’animal acosat i els de Van Gogh. El cel, incle-
ment, espes i tancat no deixa entrevore cap d’indici ni de llum ni d’espe-
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rança. Està clos a tota possibilitat de fugida. En esta obra no existix, al
contrari que en la realitat, casi ninguna linea recta i tota l’esglesia pareix
estremir-se i agitar-se baix una agobiant angoixa que pesa irremediable-
ment en l’anim de l’espectador.

Contemplant l’edifici i fent-me estos comentaris interiorment,
rompi a plorar sense conhort, arrastrat per la forta impressio que me pro-
duia el recòrt del llenç que tenía gravat en la meua memoria.

Aixina permaneixqui molt de temps contagiat pel dramatisme del
moment fins que unes prosaiques i realistes punchades en l’estomec me
recordaren que fea ya moltes hores que deuria haver menjat alguna cosa.

Torni al bar a on el cambrer, François li dien, en quan me veu apa-
reixer, me saludà en un somriure i tingue la gentilea de no recordar-me
el deute de la meua copeta d’absenta. Mengi un entrepa de salami en
una cervesa i me prengui un cafe en aiguardent.

—¿Venen molt curiosos de Van Gogh per aci? —inquiri.
—No s’ho pot voste ni imaginar. Els dies festius venen a riuades

des de Paris i inclus d’uns atres llocs mes lluntans. Aço fa que el meu
negoci funcione millor i tots, sense voler, fem de guies turistics, pero
René, l’amo del cafe “À Van Gogh” te encara mes clients que yo i
damunt s’unfla a guanyar els seus bons francs ensenyant l’habitacio a on
mori.

—Ah, per cert ¿se pot vore?
—Naturalment, i si damunt dona una bona propina, René li con-

tarà mil histories, la majoria falses o imaginaries, i ademes presumix de
que es descendent de l’amo del bar que conegue a l’artiste i qui li llogà
l’habitacio, pero aixo es tan cert com que yo soc l’Arquebisbe de Paris.
René ni tan sols es d’aci, vingue ya fa molts anys des de Lyon o de
Nantes, no recorde be.

François era home extrovertit i de facil conversacio. M’invità a una
copa, corresponent-li yo mes tart en una atra i aixina estiguerem charrant
del meu tema favorit fins a que me digue:

—Si vol vore el cementeri, afanye’s. Dins d’un parell d’hores va a
caure el sol i se quedarà voste sense llum.
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No volgui desaprofitar l’ocasio. Me llanci a la carretera seguint les
seues indicacions i als pocs minuts pogui franquejar la reixa de ferro que
accedia al cementeri. Estava molt descuidat. Els matolls i males herbes
creixien per tot arreu arribant a invadir mes d’una lapida. Les pedres esta-
ven cobertes de verdet i liquens i una humitat densa i viscosa omplia
l’ambient contribuint a fer mes agobiant la sensacio de tristea i melan-
colia.

Estigui bon de temps buscant lo que venía a vore i al remat, junt a
una paret de pedra, trobi les dos lapides verticals, una junt a l’atra, que
indicaven el lloc del soterrament dels dos germans:

ICI REPOSE ICI REPOSE
VINCENT VAN GOGH THÉODORE VAN GOGH

1853-1890 1857-1891

Per terra, en el lloc a on se suponia que estaven els ataüts, hi havia
dos rams de crisantems que a jujar per la seua frescura, devien haver
segut deixats eixe mateix dia.

Causa una profunda impressio la contemplacio de les tombes bes-
sones d’estos germans holandesos que han anat a ser soterrats tan llunt
de la seua terra i als que ni la mort atenygue a separar.

Fon tan gran l’impacte emocional per trobar-me davant de la pre-
sencia real i fisica del lloc a on reposaven les despulles del meu Mestre
que, transít per la torbacio d’aquell moment magic, afoni els meus
genolls per la terra humida i plena de fullaraca, m’assenti sobre els talons
i recolzant les mans en les cuixes, qudi immovil invadit per un reverent
respecte que me mantenia fora de mi. Deixi relaxar el cos fins a perdre
la nocio de la seua existencia, aüixi qualsevol pensament de la meua
ment que quedà buida de tota activitat i a poc a poc, ani notant cóm el
meu cos entrava en una situacio de llaugerea, de llevitat, com si realment
surara en un buit que no sabria descriure. Me mantingui alguns minuts
en esta postura de yoga oriental fins que, fent un gran esforç de concen-
tracio, reunint totes les meues capacitats mentals, comenci a impetrar la
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presencia de Van Gogh, pregant en tot el meu afny que el seu espirit vin-
guera a unir-se en el meu, que me roçara en les seues ales de cristal.
Despres de la meua denodada invocacio, no se si perque la meua ima-
ginacio m’estava embolicant entre les seues xarcies o per l’intensitat del
meu desig de conseguir el meu proposit, comenci a sentir l’eterea pre-
sencia d’un fluit subtil que, des de la mateixa tomba, s’alçava i traçant
una corba, s’integrava en la meua ment. No sabria dir si era producte de
la meua fantasia inquieta, pero me pareque oir inclus les paraules con-
soladores de l’artiste qui des de la seua dramatica desesperacio per no
haver pogut materialisar els seus darrers proposits, tractava d’alentar-me
en la meua ferma determinacio de seguir els seus passos. Crec que ateny-
gui a comunicar-me tambe en Théo qui des de la fredor del seu descans
etern, corroborava les paraules del seu germa. Pregunti als dos si valia la
pena este sacrifici sobrehuma i la seua resposta afirmativa fon com a un
sedant per al meu espirit agitat. El moment era de la maxima tensio i la
situacio tan extraordinaria i magica que no la pogui soportar per mes
temps. Davant de la premonicio de l’esclat lluminos que solia inundar el
meu interior en una llum d’insoportable claretat, noti cóm me desmaya-
va i caigui dolçament sobre l’humitat de la terra del cementeri.

No fon sino ben entrat el mati del sendema quan recuperi el
coneiximent gracies als intents per a tornar-me a la realitat del soterrador
qui, en el seu treball quotidia i per pura casualitat, m’havia descobert
desvanit front a la tomba dels germans Van Gogh. Cregue al principi que
yo estava mort, pero al comprovar que respirava, començà a sacsar-me i
a donar-me una bona racio de galtades que precipitaren el meu des-
pertar.

Encara marejat, dolorit per haver passat la nit estés en la dura terra
i ple de vergonya per la meua incomprensible situacio, li doni les gracies
i eixi corrent d’aquell sinistre lloc en el cap confus pels acontenyiments
de la vesprada anterior i en la memoria reblida d’estranys recòrts.
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X X I

Auvers-sur-Oise, 15 de maig de 1970.

eguia sense rebre el transport en els meus atifells d’Arles. La meua
situacio no millorava i me resultava agobiant no tindre res que fer

sino rumiar els meus enredrats recòrts i els mals presentiments. Notava
que cada dia estava mes inquiet i no atenyia a centrar la meua atencio
en res en concret.

Estigui en el cafe “À Van Gogh” conversant en René a qui, seguint
les indicacions de François, soborni en un grapat de francs per a que
m’ensenyara la cambra en la que estigue agonisant durant dos dies fins a
morir en els braços del seu germa Théo el 29 de juliol de 1890. Li he fet
saber malevolament que en totes les biografies de l’artiste figura el nom
d’un tal Ravoux com a la persona que li llogà la cambra en la que passà
els dos darrers mesos de sa vida, pero René, impassible i coneixedor del
tema, me contestà en la major desvergonya que sí, que Ravoux era el seu
antepassat. Li pregui que permaneixquera callat, sense contar-me cap de
les histories que la generositat de la meua gratificacio havia propiciat i
me deixara contemplar en silenci aquell recint.

La cambra en qüestio, situada en l’unic pis que te la casa i en la
planta baixa de la qual està el bar, era d’una austeritat monacal. S’havia
volgut mantindre el deteriorat emblanquinat de les parets per a donar
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una major sensacio de realisme i encara que en tota seguritat el mobiliari
no era l’original, una cadira, un armari, una taula, un llit en matalaf a
ralles sense llançols ni cobertor, dins de la mes absoluta senzillea, tot
contribuia a aumentar eixa sensacio de parquetat.

La severa simplicitat d’este lloc —ni una lamina ni litografia ni la
mes minima alusio al pintor— i el fet de que fon en este lloc a on Vincent
entregara sa vida en braços del seu volgut germa acabant per a sempre
en els seus sofriments, fa que esta chicoteta estancia, inundada de
penombra i de silenci, tinga alguna cosa de lloc magic, de recint sagrat.

L’emocio del moment i la presentida presencia de l’anima ator-
mentada de l’artiste que surava en la tancada atmosfera d’aquella habi-
tacio feu que notara aterrorisat l’imminencia d’un nou atac. Davant la
por de caure per terra com a un epilectic, eixi corrent de l’estancia sense
despedir-me de René, fugint d’aquell ambient angoixant i baixi a tombo-
llons els escalons com si me perseguira el dimoni, emergent en el carrer
en el que un sol esplendit i vivificant i una llaugera brisa que fea estre-
mir-se les ultimes branques dels albers del boulevard, me tornaren a la
realitat, quedant abortada la premonicio del meu desmai.

¡Al remat han arribat els meus trastos! He estat casi tot el dia des-
embalant i ordenant-ho tot com Deu me donà a entendre. Al final de la
jornada havia quedat extenuat i sense forces ni per a moure’m, pero tot,
absolutament tot, quedà organisat i en el seu lloc: l’estufa, els fardos en
la roba, el llit, l’armari, les estanteries en els meus centenars de llibres
ben classificats, les caixes en tubos de pintura, els innumerables pots en
verniços, dissolvents, decapants i aglutinants, els pinzells, cavallets, pale-
tes, llenços en blanc i el velazqueny retrat de Gigi que tan tendres i tan
horribles recòrts me portava. L’esforç fon agotador, pero consegui que el
destabacat chalet tinguera l’apariencia d’un verdader estudi en el que me
trobe a gust rodejat per totes les meues coses. ¿Quantes vegades m’he
instalat i he acondicionat un estudi? Ni m’enrecorde...

Passi la major part de la nit llegint i repassant la biografia de
Vincent, estudiant especialment els acontenyiments que tingueren lloc
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durant la seua estancia en esta ciutat que el va vore morir. Estigui estu-
diant detengudament en la meua coleccio les lamines dels quadros que
aci pintà, saborejant l’atormentat mensage que nos volgue transmetre. Es
este tan evident i te tal realisme que, incapaços de substraure-nos ad ell,
nos veem submergits en la desesperada afliccio de l’artiste, arrastrats per
l’expressivitat i dramatisme dels seus llenços.

Estigui varis dies pintant els païsages d’Auvers, els seus arbres, els
seus camins i el seu cel ya blau ultramar per l’efecte de la primavera d’es-
tiu que ya s’havia apropiat de la naturalea.

Ahir estigui pintant l’esglesia i m’ha succeit una cosa inquietant.
Passi casi tot el mati front al llenç interpretant en linees atormentades
l’absoluta i queta estabilitat de l’edifici. Mentres transformava la freda
presencia de l’esglesia en el ser martirisat i gemecant com resposta a la
particular interpretacio de Van Gogh, cregui notar cóm el seu espirit s’a-
poderava de la meua ment inyectant-me tota la tragedia de sa vida. Pinti
la chicoteta parcela triangular coberta d’herba que queda junt a l’absit en
primer terme i que encara existix i en un intant en que una dona passa-
va davant dels meus ulls pujant pel cami de l’esquerra, quedà retratada
en el llenç en quatre traços que sorgiren sense intervencio de la meua
voluntat.

Comenci a pintar el cel tancat i sense horiso en ultramar profunt.
El pinzell, abundantment carregat en l’untuositat casi tactil del color, se
movia en traços ondulants deixant al seu pas un profunt rastre en relleu
que conferia al llenç una sensacio tridimensional. El cel, dens i agobiant,
mes que protegir l’edifici, pareixia intentar esclafar-lo contribuint aixina
a aumentar la sensacio de tortura. Hague un moment en que intenti
modificar l’esgolada del pinzell tractant d’alterar l’essencia del traçat de
les curves del cel i me paregue notar una certa tensio en la meua goba-
nella que m’impedia la menor rectificacio al meu primer plantejament.
Al principi, no doni cap d’importancia ad esta impressio, atribuint-la al
cansanci de la meua ma o ad algun tipo de rampa, pero mes avant pogui
observar no sense certa preocupacio que, cada vegada que intentava
eixir-me de l’esquema inicial, se me paralisava la ma arribant inclus a
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detindre’s el pinzell com si se negara a continuar. El pinzell o la meua
ma se negaven a pintar i, no obstant, quan m’ajustava a les curves que
definien el cel seguint les pautes del model que tenía en la meua ment,
corria en tota suavitat sense ninguna classe d’impediment.

Senti un tremoli. Era sense el menor dubte l’espirit de Van Gogh
que s’havia apropiat de la meua ma i m’obligava a pintar com ell volia.
Potser s’havia reencarnat en l’espai fisic del meu cos, pero en la metemp-
sicosis, en la reencarnacio, en la transmigracio de les animes, o no se
cóm demonis se diu, no se dona la circumstancia de recordar vides pa-
ssades. Els adeptes ad estes creencies, que de cap manera compartixc,
afirmen que els recòrts de les vivencies anteriors queden profundament
soterrats en el subsconscient com a salvaguarda de l’impossibilitat de
soportar els recòrts, en moltes ocasions contradictoris, de les moltes
experiencies vixcudes que duria a l’individu ad una confusio mental que
el sumiria en la follia, per aixo volia yo pensar que Vincent no podria tin-
dre cap de recòrt de la seua passada vida en este mon i, de reencarnar-
se, no res recordaria.

Quan consideri que el quadro estava rematat, comprovi estupe-
facte que era identic al que pintà Vincent en la primavera d’estiu de
1890. I quan dic identic no pretenc dir que se li pareixia. Era, sense mes
paraules, exacte. Era una perfecta copia, com tingui ocasio de compro-
var despres en el meu estudi comparant-la en la magnifica lamina que
posseia de l’original. Els colors, en els seus matisos i en la seua intensi-
tat, l’estructura de l’armasso de la composicio, les linees i en general, tot,
absolutament tot, fea que la meua obra fora una impecable reproduccio
de l’original. Esta cabal coincidencia, insolita i inesperada que tenía
alguna cosa de sobrenatural com si haguera segut la ma de Van Gogh la
que haguera guiat la meua, me produi una terrible impressio. Me cons-
tava, sabía que alguna cosa de l’artiste s’havia introduit dins de mi, pero
no podia imaginar que haguera arribat a atenyer una possessio total de
la meua persona. Quedi aniquilat per este descobriment que si be abans
i en algunes ocasions ya havia presentit, se manifestava ara en tota la
seua evidencia.
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Repassant en la meua memoria els acontenyiments dels darrers
mesos, les reaccions de la meua alterada personalitat davant la mes mini-
ma adversitat, la meua afliccio per el meu sentit de ma vida i la meua
manifesta renuncia a tota possibilitat de futur, arribi al convenciment de
que ma vida no era sino un fidel reflex de la de Vincent, fent-se este para-
lelisme cada vegada mes evident i provocant en mi una desoladora sen-
sacio de fatalisme, com si estiguera marcat per sucessos aliens a la meua
voluntat.

He de buscar la formula per a fugir d’esta trampa en la que he cai-
gut. Tinc d’escriure a Anthony i demanar-li ajuda. El seu consell me es
ara mes necessari que mai i es precis que m’ajude, no se cóm, a escapar
d’esta situacio. No puc continuar aixina, ma vida es un continu torment
sense sentit i sense eixida. Nomes el treball que deixa agotat el meu cos
i l’alcohol que m’embrutix me produixen un cert consol, pero soc cons-
cient de que aço no soluciona res. No puc seguir vivint pretenent igno-
rar la realitat que cada dia se fa mes angoixosa.

Dema anire a pintar al camp i estare totes les hores que siguen
necessaries fins a que el meu cos s’afone esgotat per l’esforç. Sí, dema
vaig a pintar com un foll...

Aci acaben les memories d’este malaurat pintor valencià del qual
l’original, el quadern de notes embolicat en una polida pell de pergami,
conserve zelosament en la meua biblioteca com a una de les mes pre-
ciades joyes de la meua coleccio.

Tinc l’enorme satisfaccio d’haver donat a coneixer la biografia d’est
artiste i d’haver complit la seua voluntat de deixar puntualment aclarit que
fon ell l’autor de les innumerables obres de Velázquez i de Van Gogh que
se citen en el seu manuscrit i que, llamentablement, a lo manco una gra n
majoria d’elles s’han perdut per al public, pero unes atres, me consta, for-
men part d’importants pinacoteques d’adinerats i anonims coleccionistes
que per les circumstancies de la seua adquisicio, jamai podran ser con-
templades per uns atres ulls que els dels seus propietaris.
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Quede, puix, constancia escrita d’estos fets com desijava el seu
autor, al mateix temps que he aprofitat l’ocasio per a transciure la seua
biografia d’acort en les seues memories en interes de futurs investigadors
sobre l’Historia de l’Art.

El trist final de Miquel Sanchis Ferrer o de Vincent Laffite, a l’igual
que l’he fet yo, sent tan previsible, crec que haura segut endevinat en
facilitat pel llector, pero necessitava verificar “in situ” la realitat de les
seues circumstancies.

L’ocasio no tardà en presentar-se: el passat any devia desplaçar-me
en el meu automovil per motius de treball a Milan i en arribant a la ciu-
tat de Nimes per l’autopista, me desvii quarantaquatre quilometros fins a
acostar-me a Arles. En esta ciutat me prengui quatre dies per a iniciar le
meua investigacio i seguir el rastre del pintor per a corroborar la realitat
dels fets relatats.

Per a començar el treball que m’havia propost, me dirigi directa-
ment al 17 de la Place Lamartine a on tingue el seu estudi. Havien trans-
corregut casi quinze anys des de que Miquel l’abandonà despres de la
mort de Gigi. L’actual propietari no res recordava. Fon segurament son
pare, ya mort, qui llogaria l’estudi a la dita persona.

Travessi la plaça i pogui contemplar, no sense una certa admira-
cio, la celebre “Casa Groga” en els baixos de la qual estava encara el
rotul del “Grand Bar”. Entri resoltament i darrere del mostrador me tope-
ti en un home de mijana edat del qual el bigot no deixava dubtes de la
seua identitat.

—¿Julien? —li pregunti sense mes preambul.
Me respongue afirmativament i li conti el proposit que m’havia dut

a Arles, la troballa del manuscrit de Miquel en Londres i la meua intencio
de completar la seua biografia per a publicar-la i donar a coneixer a les
gents interessades en l’art, ademes de sa vida, les seues inquietuts i sobre
tot, els treballs que havia realisat, segons constava en les seues memories.

Julien quedà molt sorpres a l’enterar-se de que el pintor escrivia un
diari i mes encara al saber que ell mateix figurava en ell. Se mostrà incli-
nat a facilitar-me tota l’informacio que li quedara encara en la memoria.
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“Era un borracho brut i inconstant, pero tambe era un gran tipo.
Bevia i pintava tots els dies fins a quedar esgotat. Era molt rar i arisc. No
tenía amistat en ningu. Nomes ma muller i yo l’apreciavem en esta ciu-
tat i una bagassa que treballava en un bordell de la que me confessà que
estava enamorat, arribà a ser la seua verdadera amiga, pero mori pocs
dies abans d’anar-se’n d’aci. Yo m’ocupi de comprar-li una lapida i de
soterrar-la en el cementeri municipal. Si vol visitar-la, li dire a on està la
tomba. Ah, i tambe puc donar-li la seua direccio en Auvers-sur-Oise. Per
un d’estos calaixos deura estar el resguart de l’enviament dels mobles i
atifells del seu estudi”.

—¿Conserva voste algu dels seus quadros?
—Si, ahi en aquella paret el pot vore.
Era un païsage del camp d’Arles que pareixia pintat pel propi Van

Gogh.
—Crida molt l’atencio a tots els forasters. Creuen que es un origi-

nal i molts me’l volen comprar —afegi en un cert orgull—. En un
moment de necessitat, els temps no son molt bons, ne vengui un atre. No
pogui resistir-me a la generosa oferta que me feren i uns atres dos estan
en casa de ma filla.

—¿La seua filla està aci?
—No, en Marsella. Se casà en un comerciant de vins i fa una vida

normal, voste ya m’enten.
Estiguerem conversant un bon parell d’hores durant el dinar al que

m’invità i no res pogue afegir a lo que yo ya sabia per les memories, pero
les seues paraules m’aprofitaren per a constatar la veracitat dels fets rela-
tats en estes.

Passegi per la Rue de Grille a on estigue el bordell de Madame
Régine. No res fea sospitar que en aquella casa vella de veïns se trafega-
ra en carn femenina fea quinze anys. El carrer continuava sent sordit i
pudent. Mes tart i despres de molt preguntar, localisi en la Rue Portagnel,
no llunt de l’amfiteatre roma, la botiga de material per a belles arts a on
se subministrava el pintor. Sí, s’enrecordaven d’ell. “Era un home molt
estrany, desastrat i esquiu, ¡com no vaig a enrecordar-me d’ell si sempre
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me devia diners! Pero al final de mes, sempre me pagava els contes pen-
dents. Solia comprar llenços. En aixo era molt exigent i me donava molts
mals de cap. En quant a colors, ¡que li vaig a contar! Mai estava content.
De vegades me demanava materials per a confeccionar-se-los ell mateix.
Venia molt a sovint, begut, per no dir completament borracho. Per lo
demes, mai me creà cap de problema”.

Doni per cancelades les meues pesquises i mesos mes tart, quan
tingui necessitat d’anar a Paris, escamotegi un dia de la meua activitat
professional i prengui un autobus per a acostar-me a Auvers-sur-Oise a
on presentia que m’esperava la troballa mes dramatica.

Ani primerament, a la Prefectura de Policia a on, despres d’a-
c r e d i t a r-me com a investigador i escritor, m’atengue un eficient i vo l u n-
tarios funcionari qui me confirmà definitivament les meues sospites:
e f e c t ivament, Vincent Laffite s’havia suïcidat d’una pistolada en el cap,
en les afores de la ciutat en el mati del 21 de maig de 1970. La seua
mort fon instantanea i despres de l’alçament del cadaver per part del
s e nyor juge, fon tancat el cas uns dies mes tart al no haver cap de dubte
o sospita sobre l’autoria de la seua mort. Un amic seu, al pareixer
angles, se feu carrec del cadaver i feu que el soterraren en el cemente-
ri general. La seua lapida, en un bell granit roig que tingui ocasio de
vore mes tart, estava a pocs metros dels germns Van Gogh, com vigi-
lant-los o fent-los companyia. En l’expedient de la policia no hi hav i a
mes senyes d’unes atres circumstancies, llevat les referents a la proce-
dencia de l’arma utilisada que, lo mateix que en el cas de Vincent, mai
no fon determinada.

Parli tambe en René, propietari del bar “À Van Gogh”.
S’enrecordava perfectament de Miquel. “Clar que m’enrecorde, esta es
una ciutat tranquila a on la policia no te mes faena que controlar als
borrachos en els fins de semana i un suïcidi com este resulta un acon-
tenyiment molt sonat i extraordinari”. Tambe el recordava molt be
François, el cambrer del bar a on solia anar a menjar el nostre protago-
niste. “Venía casi tots els dies a menjar o a beure absenta, una copa
darrere l’atra. Tambe passà per aci un amic seu, angles crec, que se feu
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carrec del soterrar i per ell m’enteri de que este malaurat pintor era
espanyol i no frances com tots creïem i de que ademes, no li dien Vincent
Laffite sino Miquel No Se Qué”.

La conversacio en estes darreres persones no afegi res d’important
a les meues investigacions, pero aprofitaren per a confirmar les caracte-
ristiques de la seua malaltia i mes que res, les circumstancies de la seua
mort que yo, i espere que el llector tambe, ya havia presentit.

El propietari del chalet que tenía llogat corroborà les meues sos-
pites. Tots els atifells del mort havien segut retirats en el permis del juge
per una persona estrangera. Es dir, que tots els seus quadros, inclosos el
de l’esglesia d’Auvers i el velazqueny de Gigi, estaven en poder
d’Anthony Burlington.

En successius viages que fiu a Londres, intenti posar-me en con-
tacte en ell, sent inutils totes les meues gestions. Indagui en galeries d’art,
museus i antiquaris i ningu me sabe donar rao. En la National Gallery
tambe era desconegut lo que me feu supondre que utilisava en el seu
passaport un nom fals per a les seues eixides a l’estranger.

He intentat posar-me en comunicacio en algun psiquiatra per a
fer-li llegir el seu manuscrit del que deduixc se podria fer un analisis
sobre la seua desequilibrada psicologia, pero les premures del temps han
impedit este proposit que no descarte per a mes avant. No obstant, vaig
a arriscar un juï personal, potser temerari, pero no per aixo exent d’una
certa llogica, sobre el desenroll i l’afonament final de la personalitat de
Miquel Sanchis.

Es evident que l’influencia nefasta de l’educacio que li donà son
tio en la seua infancia i pubertat, condicionà negativament la seua madu-
racio, convertint-lo en un ser timit, introvertit i indecis. Se troba tancat en
si mateix sense cap de possibilitat d’eixir a l’exterior i de rompre el ferreu
circul que el mante constantment sumit en una profunda mar de dubtes
que va minant el seu ego convertint-lo en un ser inestable, desprovist de
qualsevol potencia per a prendre una decisio i que el deixa en un fragil
equilibri emocional.
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A lo llarc de la llectura de les seues memories, assistim a la des-
composicio de la seua personalitat que necessitava de l’amor que mai no
tingue, aferrant-se desesperadament a qualsevol persona que li brinda la
seua amistat. Aixina vem desfilar per sa vida a Julia, a Suzette, a Gigi, a
Julien i sobre tot, al seu amic Anthony al que insconscientment relacio-
na en Théo, el volgut germa de Vincent Van Gogh, Pero despres d’un
atent analisis, comprovem que mai no arriba a entregar-se totalment a
ningu, llevat d’Anthony i Gigi.

La seua incapacitat per a reaccionar davant de qualsevol adversi-
tat i la seua nula decisio per a assumir el menor contratemps fa que, trac-
tant d’evadir-se de la realitat, el seu inconscient s’allunte del problema
recorrent a desmais i perdues del coneiximent que no son en absolut
somatiques sino psicologiques. Aço li succeix quan, invertint els ter-
mens, acusa a Suzette d’infidelitat o quan esta li anuncia que va a ser
pare. Tambe el seu subconscient fuig de la realitat en el crim del bordell
de la Rue de Grille, quan Anthony li anuncia la seua boda, quan mor
Gigi o quan no pot soportar un moment d’intensa emocio.

La seua ment entra en conflicte i els deliris son cada vegada mes
intensos i mens espayats. Lo mateix que Don Quixot que de tant de lle-
gir llibres de cavalleria acabà creent-se ell mateix cavaller andant,
Miquel adopta en moltes ocasions l’atormentada personalitat de Van
Gogh i, inclus en alguna ocasio, degut a la seua maravellosa capacitat
per a l’imitacio dels quadros i els grans dots que te per a la pintura, arri-
ba a sospitar que aço es degut a que el seu espirit s’ha reencarnat en el
seu cos i que se mou seguint els mandats del pintor holandes.

Son innumerables els estudis psicologics que s’han fet sobre la
personalitat de Van Gogh i, cosa curiosa, mai no han arribat a posar-se
d’acort els psiquiatres ni en el diagnostic ni en els motius que el dugue-
ren al suïcidi. En el nostre cas ocorre alguna cosa similar ya que cal pre-
guntar-nos: ¿per que se suïcidà Miquel? Les causes nos son desconegu-
des. Potser no pogue soportar seguir vivint en la tempestat interior que
atormentava la seua existencia, potser, dins del seu erro, no volgue
acceptar el fet de que no era ell qui pintava sino el pintor a qui tant

334



admirà. Estes circumstancies no nos seran desvelades jamai a no ser que
persones autorisades en la materia emeten un juï solvent que aclarixca
tots estos dubtes. Deixe oberta la polemica a l’espera de que algun dia
quede tot dilucidat.

He de confessar que la llectura d’estes memories m’ha apassionat
i en mes d’una ocasio m’ha llevat la son. Espere que l’Historia de l’Art
sapia reivindicar la seua persona i la labor que desenrollà este magnific
i malaurat pintor espanyol i valencià de Manises que sabe reinterpretar
com ningu a dos genis de la pintura universal com foren Velázquez i
Van Gogh que marcaren dos fites importantissimes en el desenroll i evo-
lucio de l’art pictoric.

F I
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