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Hi ha dues classes
d ’ e s c r i p t o r s
d’èxit. La primera
la conformen
aquells que es
deixen portar per
la suavitat vellu-

tada de l’ona, no naden mai contra
el corrent, esperen tranquil·lament
l’arribada a port des de la coberta
del vaixell. La segona mena segueix
un itinerari del tot distint; s’aparten
de les grans rutes marítimes i cer-
quen una illa deserta, un illot es-
querp on el mateix Robinson es mo-
riria de desesperació. L’èxit
d’aquests darrers és interior: tot el
que perden en difusió, en presència
als aparadors literaris, en faramalla
publicitària, ho guanyen en diàleg
exclusiu i intens amb ells mateixos.

Josep Palàcios és d’aquesta sego-
na classe d’escriptors. Tot i que va
començar la carrera literària públi-

L’obra reunida de
Josep Palàcios, gran
esdeveniment editorial

JOSEP PALÀCIOS
(SUECA, 1938)
HA CONSTRUÏT
UNA OBRA
PRÀCTICAMENT
SECRETA QUE ARA
ÉS REUNIDA EN
DOS VOLUMS A
PUBLICACIONS DE
LA UNIVERSITAT
DE VALÈNCIA. DES
D’‘ALFABET’ (1989),
NOMÉS HAVIA
PUBLICAT
‘UN NU’ (2009)

EL LLIBRE
DE LA SETMANA

PERFIL ca l’any 1959, amb els versos de Les
quatre estacions, feia més de vint
anys (des d’AlfaBet, 1989, i amb l’ex-
cepció d’Un nu, del 2009) que vivia
reclòs a sa casa, autoeditant-se les
seues proses primmirades, i lliu-
rant-les només a aquells privilegiats
objecte del seu interés. El Salinger
valencià –el Miquel Bauçà de la Ri-
bera del Xúquer–, en efecte, s’ha
creat un refugi indestructible on
passa el temps pensant en la mort
(i meditant un vers de March: “Jo-
sep, amic, vostra carn és ja fem”),
mentre escriu amb llapis, amb tota
la parsimònia necessària, alguns
dels aforismes més ferotgement
bells de la literatura catalana.

És el mateix Palàcios que va re-
tratar Josep Pla en la cèlebre visita
que el solitari de Llofriu va fer en
1959 a la casa de Joan Fuster, al car-
rer de Sant Josep de Sueca. La com-
plicitat de Fuster i Palàcios (JF i JP,
en l’obra d’aquest darrer) era antiga
i sòlida, i per això l’autor de Devas-
tació serà investit hereu dels béns
de Fuster. Pla va trobar els dos com-
panys escoltant Vivaldi, mentre a
fora queia una pluja insidiosa. Fus-
ter hi definí el seu jove amic en ter-
mes elogiosos: “Estudiant, autor
d’un llibre de poesies, Les quatre es-
tacions, molt notable”. I Pla, al seu
torn, va afegir: “Palàcios em semblà
un jove discretíssim, molt mesurat
en la seva manera de parlar, més
aviat eixut de paraules, d’un entre-
gent molt agradable” (Homenots).

Amb els anys, però, Palàcios s’en-
castellà al seu palau del carrer del
Pou, molt a prop del carrer de Sant
Josep, on l’antiga casa de Fuster és
ara un desolat museu sense ànima.
Allí ha escrit alguns dels llibres fo-
namentals per a entendre l’assagis-
me contemporani en català. I és
l’aplec d’aquesta obra secreta el que
ara acaba de publicar la Universitat

de València sota el títol La imatge
(dos volums).

No exageraré si qualifique l’apa-
rició d’aquesta obra com un autèn-
tic esdeveniment per a la nostra cul-
tura. Palàcios hi recull la producció
del darrer quart de segle. Llibres
d’aforismes com El laberint i les nos-
tres ombres en el mur (que em va
lliurar personalment una jornada
gloriosa fa molts anys, quan vaig po-
der compartir la seua solitud) o
Cops de daus, poemaris com Una
mesura o una nova versió d’AlfAbet
(ara amb la segona A majúscula).

Alguns d’aquests volums van ser
infantats originàriament amb
l’acompanyament dels excel·lents
dibuixos de Manuel Boix. Dissorta-
dament, l’edició actual no les recull.
Quant al contingut, ens trobem da-
vant els temes de meditació habitu-
als de Josep Palàcios: l’ofici litera-
ri, la mort, el llenguatge. Al capda-
vall, aquest escriptor se sent com un
ermità o, més concretament, “com
un sant, que viu per a un altre món,
a fora”. Com el Blaquerna de Llull,
ha arribat ja a l’estadi final d’una vi-
da de superació i exigències, allà on
s’espera Déu –que naturalment és la
Mort però també és el Llenguatge–
no amb voluntat d’epifania, sinó tot
just de confirmació en convenci-
ments molt pregons. Però no ens
enganyem: l’home que ha escrit
“Penso fins on sé escriure” cova una
voluntat antimetafísica molt evi-
dent –i també antipatriòtica–. Se-
gons ell, tota la seua obra es podria
resumir en els principis de dos dels
seus llibres: “Ho he imaginat tot” i
“Una catedral buida, neta, sense
imatges, i Déu interpretant a l’orgue
música de Bach. Jo, l’oficiant del
No-res”. Amb aquestes bigues ha
construït aquest home l’edifici
d’una literatura enlluernadora. És
el seu èxit invers i interior.✒

“COM EL
BLAQUERNA
DE LLULL,
PALÀCIOS
HA ARRIBAT
JA A L’ESTADI
FINAL D’UNA
VIDA DE
SUPERACIÓ I
EXIGÈNCIES,
ALLÀ ON
S’ESPERA
DÉU, QUE ÉS
LA MORT,
PERÒ TAMBÉ
EL LLEN-
GUATGE”
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EL SECRET DE...

Marc Moreno té 36 anys i
també té un graduat social.
Vatreballarenrelacionsla-

borals, va acabar fart de tramitar
nòminesipaperassadelaseguretat
social i va estudiar periodisme.

Després va fer-se escriptor, edi-
tor i aquest 2013 ha fundat amb la
seva dona l’editorial Llibres del
Delicte, un segell de novel·la negra
en català que de moment ha publi-
cat dos llibres i aviat traurà el ter-
cer, un recull de relats breus d’au-
tores de novel·la criminal dirigit
per la professora Anna Maria
Villalonga.

Moreno em va convidar a pre-
sentar Coll avall, de Xavier Díaz i
MarcMartínez.Perquèemvaesco-
llir? “M’interessava algú que escri-
gui sobre problemes socials i no si-
gui del cercle de la novel·la negra.
Sempresomelsmateixos”.Emcon-
firma que en aquest gènere es mo-
uencomunamenadegueto,entorn
el festival BCNegra i ara, per als au-
tors policíacs en català, entorn al
festival Tiana Negra. Moreno és
partidari que el gènere vagi “més
enllà del detectiu borratxo”. Polí-
ticaifamíliasónlafontdelcrimdels
dos llibres de la seva editorial, no

pas els baixos fons o el policia tro-
nat.Pensoquepotserésqueelsseus
anysensorratenarxiusdeburocrà-
cia el van fer adonar que el costat
fosc de la societat no és el que apa-
rentment sembla més violent. Ell
m’assegura que no. A Moreno l’in-
fluencia més el seu entorn de vida,
el Poblenou. Un dels protagonistes
de la seva pròxima tercera novel·la
està inspirat en el “ionqui de tota la
vida que treballa al meu carrer”.

Viu a prop de la nau del carrer
Puigcerdà d’on van ser desallotjats
300subsaharians.Arrandelcaspar-
lemd’unmónsòrdidquesovintlico-

menten que no pot ser que existeixi
a Barcelona: “Em diuen que segons
quines coses exposades en una no-
vel·la d’aquí no se les creuen, això
només passa als Estats Units”. Tots
dos som pericos, com un jove subsa-
hariàdelcarrerPuigcerdàqueesdiu
Lionel. En un reportatge de Vice en
Lionel participa en combats de boxa
il·legalenunanaudeferralladeSant
AdriàdeBesòs.Combatambsamar-
reta de l’Espanyol. Moreno recorda
quan l’Espanyol B jugava al camp de
la Caixa, al Poblenou. Tot això no
passa al Bronx, sinó a Catalunya i a
Llibres del Delicte.✒
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