




Aquest no és un llibre de l’obra d’en Joan. És un llibre a partir de l’obra d’en Joan  
i per a l’obra d’en Joan, per a l’obra en si mateixa, per a l’expressió, la creativitat, per 
a allò que ens sap sensibles, per a cadascuna de les interpretacions que en fareu els 
autors que ara en sou.
Ningú no és el mateix quan comença a escriure una frase que quan l’acaba, ningú  
no és el mateix quan comença a fer una línia amb el pinzell que quan l’acaba, quan 
obre una perspectiva de pensament, quan acaba de passar els ulls per aquesta  
paraula. La petitesa d’aquesta transformació constant és el que ens fa grans, el que 
ens fa lliures, poderosos i bells. És la màgia de ser-hi, el sentit del meravellós. Som 
el canvi, el procés, som aquells que no érem, que no serem, i així durant un sempre 
que només és ara. Un infinit de transformació ininterrompuda, de petiteses que, 
quan hi posam atenció amb els ulls amples i fràgils, honestos i salvatges, ens duen  
a acceptar una espurna de veritat tremolosa, sobre la línia (im)perfecta del  
moviment. Petites transformacions, de tan immenses que poden esser, que ens 
deixen intuir aquella altra estructura on, potser, sabrem que hi som, la part no  
delimitada, la part alliberada, la part essencial, la vulnerabilitat.

I, així, us presentam aquesta obra (sense un “de”) que nosaltres hem transformat  
(i podríem seguir transformant) des del respecte, l’amor i l’admiració més agraïts 
per una persona que tenia uns ulls amb una visió de temps on el creixement no 
s’atura.
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El cos. Estar present, al més latent i net possible, obert als altres, vulnerable. I la separació 
que neix d’aquesta pura consciència: el record. Aquí la creació és sublimació d’un mateix 
camí dels altres. La vida breu de la gran obertura. Molta activitat. Amb tota l’energia del món 
veure en Audrey Hepburn la cara del dimoni que es transforma en la cara de la mare de Déu. 
I la gran obertura dels petits Antonellos da Messina on el cap descansa. També el contac-
te amb els materials. La puresa intocada dels colors a la consciència. I Gauguin comprant 
aquests colors purs per partir de viatge. L’emoció dels olis encara verges als tubs platejats, 
sense ditades. Com la pintura no eixuta que ens conforma, o el darrer quadre de Picasso 
encara fresc quan ell ja és mort. Animals devorant faves seques negres. Tanques els ulls i fas 
com una “o”. Una gran obertura per quan tu siguis jo. No era massa tard. Netejar la brutícia 
sense haver-ho de decidir és com menjar-se les coses de per terra. Però duries un fill teu  
a veure Superman. El problema de la gràcia. Pa amb oli per als amics i evitar l’estridència.  
El millor que pot esser una persona és esser com mon pare. Novament la separació de la pura 
consciència i el record que estora. La delicadesa, ja ho saps. I també menjar-se les pròpies 
crosteres. La vulnerabilitat és la característica dels moments creatius. I construir la ment,  
el cor i la polla, i no per ordre d’importància. Sortir a camí al bitxo. A vegades l’ampliació  
és tan gran que cega la pintura, però en queden les restes incandescents escampades per  
plaguetes i diaris. Són sangs violentes. I sempre hi ha algun insecte implicat, o compixat, 
quasi demanant perdó mentre les aus mortes se’n van al cel com pollas cruzadas al viento. 
Deixar, també, obsequis per a la gent en una avinguda d’àlbers, o al camí que du a la Torre. 
Atent i obert quan col•locava l’ofrena musical sobre el banc de pedra que en Miquel Brunet 
pintà. Però veient la por com a motor del món. Si t’esforces veuràs el quadrat que fa que tots 
mengem la por. No pot esser d’altra manera. «Però la qüestió és culejar!», contraargumenta 
en Brunet. Com pintar vestit, amb roba neta, latent, vulnerable i inspirat. Som així, d’aquí 
partesc. Voldria volar, és el cant de la consciència neta. Però també són els colors als caps dels 
dits degotant sobre les mans. Els dibuixos escampats. La guitarreta. Parlam de l’estil divertit  
i tortuós, sempre honest, sempre benvingut. El que té els dos ulls repartits entre l’eterna  
aspiració i l’etern remordiment, com bé canta en Cohen i tants d’altres. Per afegir-hi la  
felicitat del suport quan és emprat de manera franca, igual que les olors fortes.

Fins i tot les influències dels darrers quinze anys, que molts esmentarien sense saber que tals 
artistes no van arribar-hi a temps, revelen una obra situada en un dels variats camins  
correctes. Dibuixos fets davant la tele, esperant a cals padrins per dinar, amb rock o barroc, 
durant la classe. Dibuixos que ponderen una vida en present, una obra amb present,  
concretada en la diversitat. I l’abundància: milers d’esbossos, estudis o gravats, olis  
(i pa amb olis), pornos amb boli, Hitlers i Mortadelos, abstraccions, piles de sèries de  
dibuixos mentre els amics es passegen pel pis, el traç de la flama a la fulla sense arribar-la  
a cremar, aquarel•les i collages, retrats que es resisteixen a la paràlisi. Peces tocades de  
vibració, com arguments quotidians que reclamen la nostra atenció. La màgia contra tot 
pronòstic. El radiocasset gravant a tope. Tu saps que tot ho faig per tu. I al final, quina 
diferència hi ha? Ves a saber, però resta molta actualitat en aquestes plaguetes de fa ja dues 
dècades. Queden coses fetes a mà o l’ambició espiritual com a problema. Ningú no diu d’on 
ve ni importa. Meduses que es fonen al Sol, com els escrits d’en Joan. 

Xisco Fuster i Miquel Serra










