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Art en un llibre de revoltats

passat el trhngol,de les festes nata-1/cies, de Cap dAny i Epifania, de
tradici6 bastant recent pel que se’ns
informa des del mateix setmanari en
nfimeros passats -l’any 379 d.C. fou
l’filtima edici6 del Sol lnvictus a Roma,
festa anul.lada i suplantada pel poste-
rior i m6s seri6s Nadal i la cua que el
segueix- ningfi se’n recorda dels dub-
tes anguixosos a l’hora de triar regals!
Personalment, i com que em considero
del sector, sempre he triat llibres, corn a
~ctimes. No s6n tan cars corn les joies,
i gr/~cies al disseny grhfic, mat~ria que
s’imparteLx en qualsevol Escola Superi-
or de Disseny que es preui, queden corn
a tals en cas de no set l]egits, cosa que
passa ben sovint.

Iun dels que m’ha fascinat m6s, per
la seva utilitat a tal fi, i pel seu contin-
gut il-luminador (aquestes festes tamb6
s6n proclius a pensaments transcen-
dents i a promeses de benestar espiritu-
ali material despr6s ben poc seguides)
6s tm volumin6s i ben ornat llibre per
l’artista Sergi Barnils: Amic i amat. Tres
homes de D~u en di~leg de Ramon Llull,
]acint Verdaguer i Lluis M. Xirinacs. Una
edici6 de Lluls Busquests per a Balasch
editor, que, tal com avisen, trepitja ter-
reny sagrat i segueix la vella complicitat
entre l’art i la societat civil per revisitar
una experi~ncia d’amor. A m6s, afegi-
ria que molt polbmic, perqu~ la relaci6
d’aquests autors amb el nostre c~.non,
malgrat els anys que d’algun d’ells ens
separen, encara crea guspires de des-
confianqa.

Un luxe de llibre que vol cloure el
set~ centenad de la mort de Ramon
Llull (1316-2016), a partir de i’fis i con-
tacte que hart tingut els col.laboradors,
voluntaris o no, amb el cblebre Amic l
arnat de l’il.luminat poligraf mallorqui.
Segons l’editor, una mena de versi6 anti-
cipada de powerpoint medieval.

Un ffl per randa que uneix des de Far-
tista Bamils als eminents escriptors. Bar-
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Amic i amat. Tres homes de ~#u en didleg ~s un testinloni de
ires personalitots radicals: Llul10283),Verdaguer (1896) 
Xirlnacs (2007). Una edicid de tluis Busquets i Grabulosa,
publicada per Balas~fi Editor i arnb obra pl~stica de Sergi
Barnils. Nova proposta del mitic editor dels desapareguts i
impresdndibles Llibres del Mall.

nils, que el proper 19 de gener inaugura
una moslxa a ]’Espai Volart de Barcelona,
6s m6s exposat i conegut al nord d’lt~lia
que al pa/s d’origen, m6s ben dit del de
residbncia, perqu~ va n6ixer a Bata quan
era colbnia espanyola i no repfiblica in-
dependent, com fou a partir de 1968. Iun
empeh de la histbfia recent de la pl~.stica
italiana, a parfir de la transavanguardia
6s patent en el seu Ilenguatge, encara que
en l’obra sobre paper, que acompanya el
l]ibre, alguna petjada del Mir6 i T~tpies
m6s politics 6s visible. Esperem la pro-
posta del projecte Maran ata a l’espai Vo-
lart de la Fundaci6 Vila Casas. Ell tamb6
parteix d’una conversi6 personal a partir
d’Amic i amat. I que, 6s clar, il.lumina la
seva obra pl~istica.

L’edici6 d’Amic i amat 6s el mirall,
on es reflecteixen els seg/5.ents textos de
Verdaguer i Xirinachs, escrits en circum-
sthncies personals de crisi i a la fi de la
vida dels dos mlstics escriptors. 366 ver-
sicles (verses, en diu ell en el "prbleg")
o petits poemes en prosa o "methfores
morals" segons el mateix Llull. Un dih-
leg de dificil avaluaci6 entre home, D6u
i amor. Una prosa la de Llull, aixa" corn el
seu pensament, que actuen de pont en-
tre el m6n llarJ i el m6n hrab, necessitat
rant actual ara corn aleshores.

lacint Verdaguer, rellegir/i Amic
e amat, en trhgiques circumsthnci-
es, quan ja tancat a La Gleva, a finals
de 1894, acceptarh la invitaci6 del seu
amic i protector, l’arxiduc Lluls Salva-
dor d’Austria, perqub pass6s uns dies a
Miramar. MIies trobarh una edici6 pro-
moguda justament per l’Arxiduc, que
literalment devorarh. Fruit de l’espiritu-
al digesti6 s6n Les Perles (1896), tm dels
textos que dos preveres salvaran del seu
Hit de mort, i per primer cop Busquets
fa correspondre sempre Les Perles o
glosses de Verdaguer arab els versicles
de Llull.

I la proposta m6s actual, potser
6s la m6s esferdidora i enigin~O~ca. Si
encara una aura de misteri i incom-
prensi6 envolta la figura de Xirinacs 6s
per ia desconeixenqa dels seus escrits
(custodiats a la Fundaci6 Randa, que
ell va crear) i ales postures pofftiques
contrhries a l’establishment de l’~poca.
Actituds corn la plantada a la plaqa Sant
]aurae el 2000, demanant una Assem-
blea dels Pffisos Catalans, amb l’esperit
unitari que despr6s ha inspirat I’ANC, o
el sen sfficidi, o altrament dit, lliura-
ment a la divinitat, s6n suggeridors i a
la vegada colpidors. L’edici6 de la seva
filtima obra Darreres espurnes (2007), 
la propera biografia que Busquets pu-
blica en aquesta mateixa editorial s6n
aclaridores del mite i del seu sistema:
Glob~lium.
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