
I would prefer not to:   

Bartleby i la negació com a producció de sentit 

 

Bartleby, l’escrivent de Herman Melville (1856) ha esdevingut un paradigma 
dins del que es podria definir com l’estètica de la negació a la pràctica literària i 
artística. En el seu sentit més ampli, aquesta ha donat lloc tant a treballs que 
s’articulen a partir del silenci, la no-acció o allò no visible com a al 
qüestionament dels marcs disciplinaris, comunicatius i institucionals de l’art. 
Així doncs, es cercaran una sèrie de relacions entre el relat de Melville i artistes 
plàstics que, com el propi Bartleby, han afirmat, d’una manera més o menys 
literal, que “preferirien no fer-ho”, adoptant una actitud crítica, escèptica o 
irònica davant el que significa produir art. 

El relat de Melville parla d’un copista que treballa al despatx d’un advocat de 
Wall Street. Es presenta com un personatge taciturn i inaccessible, amb el qual 
és pràcticament impossible d’establir cap mena de contacte o diàleg. Com diu 
José Luis Pardo,  

‘La presencia de Bartleby es al mismo tiempo opaca –impenetrable (“su alma está 
fuera de mi alcance”)- y superficial como una piel sin cuerpo, o más bien es 
impenetrable justamente porque no tiene interior’ (Pardo, 2011: 163).  

Tot i el seu hermetisme i aquesta aparent absència de vida psicològica, 
l’escrivent és, en un principi, eficient en la seva feina. Però un dia decideix, 
davant la perplexitat del seu cap i els seus companys, que “preferiria no fer-ho” 
(“I would prefer not to”) i, responent amb aquesta fórmula qualsevol proposició, 
ordre o pregunta, deixa de copiar i es sumeix en un estat gairebé de catatonia 
en el qual redueix la seva activitat a la mínima expressió (annex 1, apartats c i 
g). 

El personatge de Bartleby, si bé no és un contestatari en el sentit més ortodox 
del terme, a poc a poc va soscavant les jerarquies i el funcionament de l’oficina 
on treballa, fins que arriba un punt (no se sap si de manera intencionada o no, 
probablement a ell li sigui indiferent) en què fa que qui està al seu entorn 
comenci a dubtar de les seves conviccions més arrelades i elementals. El 
silenci i el replegament de Bartleby no són només un mecanisme per 
resguardar la seva consciència d’exàmens externs, mantenint-lo 
incomprensible, ininterpretable i aliè a tothom, sinó que també el doten d’un 
poder de convicció tan irrefutable com inquietant, aconseguint que fins i tot el 
seu cap, que narra la història, sigui incapaç de dur-li la contrària (annex 1, 
apartats c i d). 



En relació amb això, és destacable com el poder subversiu de Bartleby es fa 
manifest i incideix especialment en diversos aspectes del llenguatge. En primer 
lloc, afecta la vessant performativa d’aquest (subverteix una jerarquia 
responent a ordres com si fossin proposicions, per exemple).  En segon lloc, 
incideix en la narrativa ja que la vida de Bartleby és anti-novel·lística; és un 
personatge que ‘advé sense antecedents i roman sense conseqüències’(Pardo, 
2011: 162), escapant del relat lineal i de qualsevol relació de causalitat (annex 
1, apartats a, e i f). Finalment, altera la pròpia construcció gramatical i 
semàntica de la llengua, com es veu de manera especialment notòria en el seu 
famós “I would prefer not to”. Aquesta frase no és una repetició anafòrica 
buida, sinó que esdevé una declaració d’intencions. Entrant en una anàlisi 
lingüística, es pot veure que no respecta la transitivitat del verb ‘prefer’: 
Bartleby nega contínuament, però, tret de comptades ocasions, elideix què 
nega, és un “no” que no sembla referir-se a res en particular i que, alhora, 
podria negar qualsevol cosa. Mitjançant aquesta fórmula, l’escrivent disloca el 
llenguatge tant en la seva vessant gramatical com en la seva eficiència 
comunicativa i genera un codi lingüístic aïllat i auto-referencial, tan hermètic 
com ell mateix (Deleuze, 2011). D’altra banda, no es tracta d’una negació 
rotunda (no diu “I don’t want”), sinó que fa servir un condicional mitjançant el 
qual no expressa cap certesa o convicció. Tampoc planteja alternatives 
d’actuació; més aviat es podria dir que “I would prefer not to” designa la 
voluntat de no-res i sumeix al personatge en un estat de suspensió permanent.  

Així doncs, la negació de Bartleby no implica un xoc frontal amb aquell o allò 
que rebutja (de fet, el comportament del personatge és d’una pulcritud quasi 
inhumana); sinó que consisteix en una declinació impassible i desesperant, en 
un ‘preferiria’ que en realitat no indica cap preferència en absolut i que permet 
que l’escrivent es mantingui en el terreny del dubte i l’ambigüitat  perpetus. 
Bartleby és la representació de la potencialitat absoluta, d’allò que tant podria 
ser com no. Personifica, en definitiva, la contingència, entesa aquesta com la 
pròpia possibilitat que quelcom s’esdevingui o no en sí mateixa, com la 
disjuntiva entre una o altra alternativa en el seu conjunt, i no com l’elecció o el 
pas a l’acte (en el sentit de la distinció aristotèlica d’ésser en acte o ésser en 
potència) afirmatiu, concret i palpable (Agamben, 2011). 

Aquest posicionament en el terreny de la suspensió i la negació i el fet de posar 
en qüestió l’acció es dóna de manera literal en el cas de Bartleby i entent 
l’acció com a pràctica artística en els casos que s’exposaran a continuació. Des 
del propi silenci de Duchamp fins a d’altres artistes contemporanis generalment 
conceptuals, com per exemple Marcel Broodthaers o Isidoro Valcárcel Medina, 
es veurà com s’ha anat articulant una estètica de la negació que, entre d’altres 
qüestions, repensa el propi “fer” i es vincula amb reflexions de caire 
metalingüístic que precisament posen en debat el potencial dels llenguatges de 
l’art a l’hora d’articular un discurs. És interessant com es pot vincular aquest 



plantejament auto-referencial del llenguatge amb la definició de filosofia que fa 
Agamben, entenent-la com ‘una firme reivindicación de la potencia, la 
construcción de una experiencia de lo posible como tal. No el pensamiento, 
sino la potencia de pensar; no la escritura, sino la hoja en blanco.’ (Agamben, 
2011: 105).  

Com s’ha dit abans, un exemple bastant representatiu d’això és Marcel 
Broodthaers (1924-1976). En el seu cas, no es pot parlar de producció d’obra 
en el sentit d’objecte artístic convencional, sinó més aviat de l’elaboració d’una 
sèrie de dispositius en els quals conflueixen aquest objecte, el marc 
institucional (museus,  galeries) i el propi espectador, entre d’altres elements. 
D’aquesta manera, l’obra esdevé el que es podria anomenar una ’maniobra en 
el terreny’ (Lupión, 2002: 221), és a dir, consisteix en un replantejar el que 
significa el propi territori de l’art i els marcs en els quals aquest es genera. La 
seva producció, doncs, s’articula al voltant del metallenguatge i l’auto-
referencialitat dels quals s’ha parlat abans, però lluny d’aportar solucions 
esclaridores o didàctiques per a redefinir els llenguatges de l’art eficaçment, és 
irònica i desconcertant. D’aquesta manera, l’obra de Broodtahers adquireix un 
caràcter críptic que posa en relleu el propi procés de lectura o visionat en sí 
mateixos abans que no el fet de “desxifrar” els continguts que se n’extreguin, ja 
que és impossible fer-ne una interpretació concloent. De l’altra, es situa en un 
terreny d’ambigüitat permanent (en el terreny de la contingència del qual es 
parlava abans respecte a Bartleby). Això últim fa que l’obra de Broodthaers 
esdevingui extremadament subversiva, ja que no pot ser assimilada per cap 
discurs institucional donat la multiplicitat de lectures simultànies, superposades 
i contradictòries que permet i donat que fins i tot el seu posicionament davant 
les pròpies institucions de l’art és incert (Lupión, 2002), (annex 2). De nou, i en 
la línia del que ja s’havia vist en el relat de Melville, la inaccessibilitat i la 
reserva acaben per ésser més significatives que una declaració d’intencions 
explícita. Com diu el propi Broodthaers:  

‘Si todavía nos queremos acercar a una postura revolucionaria en arte, sólo queda 
una postura posible, que es esta: a partir de una plataforma burguesa, declararse 
secreto y hermético.’ (Lupión, 2002: 229) 

L’altre exemple a tenir en compte, Isidoro Valcárcel Medina (1937-), també 
articula el seu treball a partir del qüestionament dels límits del que s’entén com 
“objecte artístic”, especialment en termes de comercialització i d’assimilació 
dins de determinats circuits institucionals. No obstant, i a diferència de 
Broodthaers, el seu caràcter crític és més directe (Valcárcel Medina, 2003). En 
el cas d’aquest artista, és interessant destacar la peça Fotografia sin positivar, 
de 1974 (annex 3). Aquesta consisteix en enviar per correu a diversos 
destinataris uns  papers fotogràfics impressionats però sense revelar, de 
manera que qui rep la peça ha de decidir entre positivar la fotografia o 
mantenir-la en un estat de latència permanent; se’l situa davant una imatge que 



si bé no ha adquirit una forma concreta, no és “en acte”, sí que, pel sol fet de 
plantejar la contingència (en relació amb allò que pot esdevenir o no visible), 
produeix sentit. Fa de la potencialitat i de l’espai en blanc allò significant i 
significatiu (Fontcuberta, 2011). 

Al llarg d’aquest article s’ha vist com la negació pot arribar a alterar o subvertir 
un determinat ordre social o comunicatiu, i com dins la pràctica artística esdevé 
un punt clau a l’hora de replantejar el funcionament dels llenguatges de l’art, 
entesos aquests no només com allò que articula el procés de creació d’una 
obra concreta, sinó també com els marcs institucionals i culturals en els quals 
s’inscriu.  

D’altra banda s’ha intentat mostrar la capacitat del silenci, el buit, o, com diria 
Agamben, del full en blanc, per a produir un sentit i per a generar uns significats 
que s’activen des de l’hermetisme, la reticència i l’opacitat; des d’allò que no es 
fa palès de manera explícita o que directament no es manifesta; en definitiva, 
des d’allò que ’preferiria no ser’ o que ‘preferiria no mostrar-se’.    
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Annexos 

1. Bartleby 

A continuació s’adjunten alguns  uns fragments de Bartleby, l’escrivent de Hermann 
Melville 

a) He conocido a muchísimos escribientes (…) y si quisiera podría relatar diversas 
historias que harían sonreír a los bienhumorados y llorar a las almas sentimentales. 
Pero no cambio las biografías de todos los demás escribientes por unos cuantos 
pasajes de la vida de Bartleby; que era (…) el más raro que he visto o del que he 
llegado a tener noticia. Mientras que de otros copistas legales podría escribir la vida 
entera, de Bartleby es imposible hacer nada que se le parezca. No creo que existan 
materiales para una biografía completa y satisfactoria de este hombre. Lo que es una 
pérdida irreparable para la literatura. (…) De Bartleby no sé más que lo que vieron 
mis atónitos ojos. (Melville, 2011: 11) 

b) Al principio Bartleby hacía una cantidad extraordinaria de trabajo. Como si hubiese 
padecido hambre de copiar, parecía atiborrarse de mis documentos. No había pausa 
en su digestión. Hacía turno doble, copiaba a la luz del día y a luz de las velas. Y yo 
hubiese estado encantado si su laboriosidad hubiera sido alegre. Pero escribía en 
silencio, pálidamente, mecánicamente. (Melville, 2011: 20) 

c) -¡Bartleby!¡ ¡Rápido! Estoy esperando. (…) 

 - ¿Qué desea?-dijo, con calma. 

-Las copias, las copias –farfullé-. Vamos a repasarlas. Tenga…-y le alargué la última 
de las cuatro copias. 

-Preferiría no hacerlo –dijo, y desapareció mansamente tras el biombo. (…) 

-¿Por qué se niega? 

-Preferiría no hacerlo. 

Con cualquier otro me hubiese entregado sin más a un terrible acceso de cólera y, 
sin que mediase una palabra más, lo hubiese echado inminentemente de mi 
presencia. Pero había algo en Bartleby que no sólo lograba desarmarme, sino que, 
de un modo extraño, me conmovía y me desconcertaba. (…) Cuando a una persona 
se le lleva la contraria sin que medie motivo alguno, no es raro que esta empiece a 
dudar de sus convicciones más elementales. Empieza a plantearse, por así decirlo, la 
remota posibilidad de que la justicia y la razón estén de parte del otro. (Melville, 2011: 
23-24). 

d) Recordé (en Bartleby) un cierto aire de pálida altivez o más bien de reserva 
austera por su parte, que era lo que me había llevado a acatar sumisamente sus 
excentricidades cada vez que había temido pedirle que me hiciera el más mínimo 
servicio, aunque supiera, por su prolongada inmovilidad, que debía estar parado 
detrás de su biombo, en uno de esos delirios suyos ante el muro ciego. (Melville, 
2011: 33) 



e) Rememoré todos los apacibles misterios que había notado en el hombre. Recordé 
que jamás hablaba salvo para responder; que, aunque en ocasiones disponía de 
bastante tiempo libre, jamás lo había visto leyendo…no, ni siquiera un periódico; que 
durante períodos prolongados permanecía en pie, asomado a la pálida ventana 
detrás del biombo y mirando el muro ciego de ladrillos; (…) que nunca iba, que yo 
supiera, a ninguna parte; (…)que había rehusado decir quién era o de dónde venía, o 
si tenía parientes en el mundo. (Melville, 2011: 33) 

f)-¿Quiere usted decirme, Bartleby, dónde nació? 

-Preferiría no hacerlo. 

-Pero, ¿qué objeción razonable puede tener usted para no hablarme? (…) 

No me miró mientras le hablaba, sino que mantuvo la mirada clavada en el busto de 
Cicerón que (…) se encontraba directamente a mi espalda. (…) 

-De momento prefiero no responder.  Dijo. 

(…) sus modales, en esta ocasión, me irritaron. No sólo parecía haber en ellos cierto 
desdén tranquilo, sino que su perversidad resultaba ingrata, teniendo en cuenta el 
buen trato el buen trato y la indulgencia innegables que había recibido por mi parte 
(…) 

-Bartleby, no me cuente su historia si no quiere, pero permítame que le exhorte, como 
amigo, a ajustarse lo más posible a las costumbres de esta oficina. Diga que ayudará 
a revisar documentos mañana o pasado; diga, en resumen, que dentro de un día o 
dos empezará a ser un poco razonable. Dígalo, Bartleby. 

-De momento, preferiría no ser un poco razonable. (Melville, 2011: 35-36) 

g) Al día siguiente noté que Bartleby no hacía otra cosa que permanecer junto a la 
ventana, en su delirio frente al muro ciego. Al preguntarle por qué no escribía, dijo 
que había tomado la decisión de no escribir más.  

-¿A qué viene eso ahora? ¿Qué será lo siguiente?-exclamé-. ¿No va a escribir más? 

-No. 

-¿Y cuál es el motivo? 

-¿No ve usted el motivo?-replicó, indiferente.  

Lo miré fijamente y vi que sus ojos eran inexpresivos y vidriosos. (Melville, 2011: 37) 
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3. Isidoro Valcárcel Medina. 

Seguidament s’inclouen les instruccions de l’obra Fotografía sin positivar 
(1974): 

Este envoltorio, negro y hermético, contiene un papel fotográfico N BN1 sensible, 
impresionado en blanco y negro pero sin positivar. 

Usted puede elegir entre: 

-mandar el paquete a un laboratorio, obteniendo una foto firmada, 

-guardarlo cerrado indefinidamente, con ignorancia del contenido, 

-simplemente, abrirlo, y así tendría una obra de arte destruída. (Fontcuberta, 2011: 
42) 

 

 

 

 

 

 

 

  


