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Tota escriptura
és, d’alguna ma-
nera, testamen-
tària. És el regis-
tre escrit d’una
consciència que
es debat en un es-

pai i un temps limitats, fent tota me-
na d’escarafalls desesperançats i re-
bels piruetes d’enginy, divines o de-
moníaques. I tot per deixar una es-
tela, que els que vinguin després
(vegeu el poema Requesta) puguin
desxifrar, llegir i, amb sort, recor-
dar: això si és que en queden, de lec-
tors, i no queda tot miserablement
reduït, com preveu amb irònica ter-
ribilitat Miquel de Palol en la Nota
introductòria, a un impàvid “camp
de cols”.

L’autor explica que aquest lliura-
ment és el tercer d’una trilogia que
s’inicià amb El Sol i la Mort (1996)
i Nocturns (2000). Els quaranta-

Emmirallat
en la indiferència
de les galàxies

MIQUEL DE PALOL
(BARCELONA, 1953)
HA BASTIT,
DURANT LES
ÚLTIMES QUATRE
DÈCADES, UNA
OBRA LITERÀRIA
PROLÍFICA I
POLIÈDRICA.
PALOL FEIA
GAIREBÉ UNA
DÈCADA –DES DE
‘NOCTURNS’– QUE
NO PUBLICAVA
POESIA

EL LLIBRE
DE LA SETMANA

PERFIL cinc poemes van seguits d’un Epíleg
quasi Epitafi, de greus accents i
substanciós des del punt de vista
ideològic i filosòfic, en què s’hi pot
detectar la flaire del seu darrer as-
saig, Meditacions des de Catalunya
(L’Arquer, 2011). Quan arribi el mo-
ment dels exegetes probablement
hi haurà polèmica al voltant d’una
qüestió que ens neguiteja: ¿fins a
quin punt és indestriable l’obra po-
ètica de l’obra narrativa de Palol?
En un univers tan clafit d’estrelles
(nanes i gegantines), on situem la
poesia? ¿Són, potser, taques solars
que esclaten en l’astre rei de la se-
va creació contínua? Formen un tot
a part, en una galàxia separada?

Ja tocaria que un editor aplegués
la poesia completa de l’autor fins a
data d’avui, si més no per poder fer-
se una idea de conjunt, i estudiar-
ne l’evolució al llarg de quaranta
anys. I en això convé discrepar de
Palol quan, en l’excurs que fa a la
Nota introductòria, s’alinea amb
Gabriel Ferrater en la convicció
que l’únic important són el poema i
el conjunt de l’obra, no pas els lli-
bres. És cert que s’hi alinea sofísti-
cament, perquè acaba fent un ma-
tís (“i potser és més que un matís”,
reconeix) dient que les virtuts del
llibre com a unitat en si són diver-
ses i el llibre és, en definitiva, “el ve-
hicle propi dels arguments”.

Tanmateix –i invocant de nou el
poeta de Reus–, si afirmés que Mi-
quel de Palol segueix la lliçó que Ga-
briel Ferrater deia que havia après
de Bertolt Brecht, allò que “en po-
esia es pot dir tot”, segurament ens
quedaríem curts. A aquestes altu-
res, les lliçons acumulades per Palol
són unes quantes, i fan feix. Ha
après a espolsar-se les plomes i a es-
canyar les retòriques que li ha sem-
blat, sense miraments de cap classe.
Tampoc no dic res de nou si afirmo

que Palol ha bastit una logomàquia
que fa forat per anar a raure al fons
del fons: a l’insondable. Potser és
una paradoxa, però és: hi ha fons i hi
ha forma. Aquest combat que lliu-
ra el poeta actua per centrifugació.
Hi ha aquella imatge gairebé hagi-
ogràfica del Poeta barallat amb el
Món. Polígraf, grafòman impeni-
tent, melòman erudit, sembla que el
vitalisme introspectiu i intel·lectu-
alitzant de l’escriptor hagi virat cap
a un nihilisme càustic que pot arri-
bar a ser regenerador, si ho hem sa-
but llegir. Ara bé, si la música és ce-
lestial o infernal, a desgrat del Kier-
kegaard invocat a l’incipit, és qües-
tió que cal deixar al criteri de l’oïda
dels lectors.

Palol, trasmudat en Polífil con-
temporani, viatja a tota mena
d’averns i acaba renegant de l’Amor,
contemplat finalment, amb devoció
i horror alhora, des de la peanya
d’una apocalíptica saviesa. Com di-
ria Ovidi: “Deus est in nobis / Agitan-
te calescimus illo” (“un déu és en
nosaltres / quan s’abranda, ens ins-
pira”). Palol és el rei de l’oxímoron
i del quiasme, i manega la llengua
amb aquell afany de precisió deli-
rant d’un arquitecte de catedrals
que ha d’operar amb la successió de
Fibonacci, i alhora capgirar les ta-
pes amb el risc que esclati més d’un
matràs. Carrega tintes a base de
mordacitat, sarcasme, procacitat
sardònica, histrionisme, paròdia,
paroxisme apofàtic... Palol configu-
ra una poètica dels extrems, en què
el nucli del sintagma sempre pot ser
un garbuix amb mil caps per desfi-
lar i en què el poeta fa per manera
que els esperits més crítics i racio-
nalistes puguin corroir-se en els
seus versos. Amb ferrenya amora-
litat, un somriure als llavis i un mes-
tratge de traç fi, ens saluda amb un
coppolià “Apocalypse Now!”✒
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EL SECRET DE...

Haruki Murakami es pot per-
metre els capricis que cal-
gui perquè (gairebé) a tot-

hom li semblaran bé. El seu llibre
De què parlo quan parlo de córrer
és una egonarració de les seves pe-
ripècies com a addicte a les mara-
tons i a les triatlons. El més curiós
és que al llibre Murakami s’ho pas-
sa d’allò més bé fent curses popu-
lars, envoltat de milers de perso-
nes, però en canvi, quan toca fer
promoció, els actes han de ser en
petit comitè perquè al·lega que pa-
teix fòbia a les masses. Recorda-
da és a Barcelona la xerrada que

van fer el 2009 Murakami i Isabel
Coixet a la Biblioteca Jaume Fus-
ter. Per evitar estressar l’autor,
l’organització va muntar la confe-
rència en un auditori per a només
250 persones, quan al carrer, sis
horesabansdel’acte,jahihaviauna
cua que semblava la que es crea da-
vant del Palau Sant Jordi quan hi
actua Lady Gaga.

Hi ha un passatge al primer vo-
lum d’1Q84 (Empúries, 2011) que
descriu dos dels personatges anta-
gònics de la novel·la, el professor
Ebisuno i el Fukada, el seu antic
amic i company de recerca, conver-

tit en cap d’una secta orwelliana.
Diu Ebisuno d’ell i el Fukada: “El
Fukadaijoteníemcaràctersipunts
de vista totalment diferents. Ell era
un líder nat, i jo era un llop solita-
ri.Elleraunapersonamoltpolítica,
ijosóctotalmentapolític.Elleraun
gegant,ijounnan.Elleraguapoite-
nia molta presència, i jo era un in-
tel·lectual amb pinta estrafolària
que no agradava gens a les dones”.

Aquest intel·lectual que no
agrada gens a les dones s’acosta al
perfil de Murakami. I, ves per on,
el juny del 2011, en el discurs d’ac-
ceptació del Premi Internacional

Catalunya, deia de la seva relació
amb les dones: “L’última vegada
que vaig ser a Barcelona, en un
dels actes públics que vaig fer,
vaig quedar parat que vinguessin
tants lectors perquè els signés un
llibre. Es va formar una cua llar-
guíssima i vaig estar més d’una
hora i mitja signant. Si vaig tardar
tanta estona va ser perquè moltes
lectores em volien fer petons. I la
cosa es va allargar molt. Fins ara
he signat llibres en moltes ciutats
del món, però l’únic lloc on les
lectores m’han volgut fer petons
ha estat a Barcelona.”✒
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HA ESTAT
A BARCE-
LONA”


