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Un jove llaminer (posem que l’au-
tor, Joan-Lluís Lluís, Perpinyà, 
1963) vol prendre una xocolata 
calenta al carrer de Petritxol. Pe-
rò aquell dijous una noia more-
na, al crit de «Jo també sóc de Cas-
sà de la Selva!», l’apunyala. Dos di-
es després, a l’hospital, un policia 
pregunta a la víctima si l’agresso-
ra somreia.
 Fins de 123 formes diferents ex-
plica aquesta microhistòria Joan-
Lluís Lluís en el seu últim llibre, Xo-
colata desfeta. I els seus exercicis d’es-
pill resulten no ser solament una 
emulació de l’original, els Exercicis 
d’estil, de Raymond Queneau, sinó 
que diverteixen. Que és del que es 
tractava, a més de demostrar que 
«el català té molts més recursos 
dels que la gent pensa».
 Joan Lluís-Lluís explora gène-
res (telenovel·la, diari íntim, bíblic, 

himne nacional, faula, cal·ligrama, 
haiku, relat de vampirs, recepta de 
cuina, cançó gospel), dialectes, traves 
diverses (evitar la e, utilitzar només la 
a, o llatinades, o vulgaritats, o angli-
cismes, o monosíl·labs...), i imita es-
criptors diversos (¡i a pintors!)... 

Ironia

Aquí és potser on brilla més, però 
prefereix haver-se limitat als seus 
autors favorits «per no fer només un 
llibre de pastitxos literaris». A la ma-
nera d’Ausiàs March («e me llança ab 
crits i vehentement lo nom d’un po-
ble de lo septentrió»), Verdaguer («al 
carrer Petritxol em duien mos pas-
sos»), Salvat Papasseit («sina de xoco-
lata sota la brusa blanca»), J. V. Foix 
(«vagava jo, seguint una oronella»), 
Pla («3 de març. Sempre m’han agra-
dat els dijous»)... 
 Joan Lluís-Lluís també es venja 
dels redactors de ressenyes i críti-

A ‘Xocolata desfeta’, Joan-Lluís Lluís narra de 

123 formes un incident al carrer de Petritxol

Sucar melindros 
al català

33 L’escenari del crim 8 Joan-Lluís Lluís, al carrer de Petritxol.
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UN DIVERTIT EXERCICI LITERARI RERE ELS PASSOS DE QUENEAU

ques literàries, contraportades de 
llibres i entrevistadors de ràdio. I 
deixa en evidència el llenguatge po-
líticament correcte. «És el capítol 
més llarg. Però és que parlar política-
ment correcte és esgotador», diu, as-
segut a la granja Dulcinea del carrer 
de Petritxol de Barcelona, és clar.
 La idea de seguir l’exemple de 
Queneau va ser un impuls, però la 
redacció del llibre ha estat laborio-
sa: «He hagut de fer una exploració 
sistemàtica del català per buscar ar-
caismes i dialectalismes».
  La conclusió a la qual espera que 
també arribin els que s’acostin a Xo-

colata desfeta és que la llengua té 
moltes més tecles per tocar que les 
del «català de la televisió en què se 
suposa que hem d’escriure tots».
 Un consell. Per més variades que 
siguin les aproximacions a l’intent 
d’homicidi de la pubilla de Cassà 
de la Selva, llegir les 123 històri-
es una darrere l’altra pot resultar 
excessiu. «Espero que el lector es 
diverteixi, perquè jo he disfrutat 
infinitament escrivint el llibre, i 
espero que es transmeti», explica 
Lluís. «Però recomano anar pico-
tejant una mica a l’atzar», afegeix. 
Sucant el melindro al català. H

L’actor, un dels quadros de l’etapa rosa 
de Pablo Picasso, va resultar danyat di-
vendres passat al Metropolitan de No-
va York (Met) després que una estudi-
ant ensopegués i caigués a sobre de la 
pintura, valorada en gairebé 100 mili-
ons d’euros.
 El llenç va patir un esquinç de 15 
centímetres a la cantonada inferior 
dreta i està sent restaurat. Fonts del 
museu van 
assenyalar 
ahir que els 
d a n y s  n o 
afecten «el 
punt focal 
de la compo-
sició» i que 
estarà a punt 
per a la re-
trospectiva  
que reuni-
rà 250 obres 
del geni ma-
lagueny a fi-
nals d’abril. L’obra (que fa 1,8 metres 
d’alt per 1,2) representa un acròbata 
ambulant que posa sobre un fons abs-
tracte. Va ser pintada entre el 1904 i el 
1905. H
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