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ara  DISSABTE, 5 DE DESEMBRE DEL 2015  

Fa temps que 
plana la qüestió 
de veure una 
compilació de 
l’obra poètica re-
unida de Miquel 
de Palol, que va 

iniciar el seu periple l’any 1973 
amb Delta, publicat a El Mall. És 
un escriptor consolidat de la gene-
ració dels 70, i un novel·lista amb 
projecció internacional. Però l’au-
tor s’ha escapolit sempre enigmà-
ticament de l’honesta proposta 
dels editors. Potser li sembla una 
primera claudicació a la galeria... 
i ell vol continuar sent el “poeta jo-

Palol a l’infern  
de les delícies 

D’ENÇÀ QUE VA 
DEBUTAR AMB ‘DELTA’ 
ALS 20 ANYS, MIQUEL 
DE PALOL HA PUBLICAT 
UNA ROBUSTA OBRA 
POÈTICA, NARRATIVA I 
ASSAGÍSTICA, AMB 
TÍTOLS COM ‘EL JARDÍ 
DELS SET CREPUSCLES’, 
‘EL QUINCORN’ I ‘AIRE 
AMB CEL DE FONS’

EL LLIBRE  
DE LA SETMANA

PERFIL ve del Mall” que va aconseguir de 
ser fins ben entrada la quarantena. 
Podria ser.  

Sigui com vulgui, Palol és l’antí-
tesi de Thomas Hardy, que va des-
til·lar poesia després d’una mala fi 
de novel·les. Palol ha operat a la in-
versa, i, a més, no ha deixat mai el 
vers, o el discurs poètic (que aflo-
ra de tant en tant en la seva prosa, 
de fet). En aquest volum entre 
confessional i testamentari tam-
poc no deixa de ser mai l’arquitec-
te que és: munta una composició 
en anell, a la manera de l’èpica ho-
mèrica, i ens fa ressonar el cap es-
capçat de l’inici en la cloenda del 
recull, ja rendit, encara no servit 
damunt una safata per una “Salo-
mé” que fuig: som en l’episodi an-
terior (“Amb tot l’amor enlaira la 
destral, / la deixa caure i el temps 
s’alenteix”). Descobrim finalment 
que l’espasa damoclea serà la mort 
definitiva, no la que infligeix me-
tafòricament la femme fatale. Som, 
com diria un geòmetra, en un espai 
d’hipèrboles conjugades. 

Densitat fosca i visionària 
En Palol sempre hi ha massa matè-
ria, massa densitat fosca i visionà-
ria per entrar a mata-degolla, i si 
no ets exegeta erudit t’hi pots pi-
car els dits. Palol té sempre al cap 
el sistema cabalístic del seu dilec-
te Salvador Espriu, amb qui man-
tenia una relació avuncular (re-
cordem que la mare del poeta, 
Mercè Muntanyola, va ser amiga 
íntima de la colla de l’autor de Si-
nera, i a ella anava adreçat aquell 
esplèndid poemet de Tomeu Ros-
selló-Pòrcel, Compliment a Merce-
des). Per no dir l’estructura esco-
làstica i omnímode de Dante, o 
l’esfera divinal i matemàticament 

pura (i exotèrica) del seu estimat 
Johann Sebastian Bach. Massa 
matèria, molta carcassa... i una 
traça singular per triar-ne fila-
ments i fer-ne el seu brodat propi. 
Domini de la veu, que ja acumula 
milles, i es permet de trinxar o re-
tallar al seu antull, o fer esclatar en 
imatge o metàfora allò que més li 
convé. Que no el renyaria Joan 
Ferraté per les contraccions de 
l’adversatiu? (“pro”), o aquest bi-
síl·lab espuri, “vritat”, o una “calit-
xa” quasi de la Franja? Quan se’l 
trobava a l’ascensor (eren veïns 
d’escala) es dedicaven mirades as-
sassines. I no és pas estrany, per-
tanyen a universos antagònics, i ja 
sabem com les gasta el país: mani-
queista i esquerp, envejós de me-
na. Manca de generositat. La inca-
pacitat per conciliar contraris és 
constitutiva.  

Però tornant a Dos cors per una 
bèstia, direm que trobem el seu 
eco en el poema Aquesta brutalitat 
particular, quan diu “Si el sexe ha 
de servir per desfogar-se / o, al re-
vés, d’aliment / de la bèstia de dos 
cors”, on descobrim el sentit del tí-
tol: no és que una bèstia es mengi 
dos cors (tot conservant tanma-
teix, aquí, un tipus d’ambigüitat), 
és que és un animal bicàrdic: ja sa-
bem quin és, aquell que mor infar-
tat sense remei. El poeta –sense 
guia virgilià, ai las!– té el do de sín-
tesi: “pèndol en mans d’un boig”. 
I sap fer la peça magistral, de les 
millors del recull: Mirades indife-
rents (“Ens hem tornat / una car-
rossa de pallassos”) amb dos parà-
grafs finals inapel·lables. Després 
d’una vintena de llibres de poesia 
potser toca aplegar-los tots. O, si 
més no, fer-ne una antologia. El 
país s’ho mereix.✒

LA VEU  
DE PALOL  
“JA 
ACUMULA 
MILLES,  
I ES PERMET 
DE TRINXAR 
O RETALLAR 
AL SEU 
ANTULL,  
O FER 
ESCLATAR 
EN IMATGE O 
METÀFORA 
ALLÒ  
QUE MÉS  
LI CONVÉ”

VÍCTOR 
OBIOLS

DOS CORS PER 
UNA BÈSTIA 
MIQUEL DE PALOL 
PROA 
PREMI JOCS 
FLORALS DE 
BARCELONA 2015 
96 PÀG. / 15 €

CÈLIA ATSET

El primer que ve 
al cap en voler 
parlar del llibre 
d’Ali Smith és que 
no es tracta d’un 
llibre convencio-
nal. Una adver-

tència que no hauria de ser necessà-
ria i que diu molt de la comoditat i la 
simplificació en què s’ha instal·lat el 
discurs literari contemporani. Però 
no hem vingut a fer teoria, sinó a par-
lar d’un llibre que en són dos: la his-
tòria d’un pintor renaixentista italià 
a la cort del duc de Ferrara i la d’una 
adolescent anglesa del segle XXI que 
descobreix la sexualitat mentre pas-
sa el dol per la mort de la mare. Hi ha 
un nexe que uneix les dues històries, 
és clar, però no l’explicarem aquí 
perquè descobrir-lo és una de les 

Escriure al fresc i pintar històries
gràcies del llibre. L’autora s’encarre-
ga, amb gran habilitat, de deixar un 
seguit de pistes que fan que, en aca-
bar la lectura, sigui impossible no 
tornar a començar per llegir des d’un 
altre punt de vista: tot té un signifi-
cat, però també el seu contrari. La 
història del pintor renaixentista po-
dria ser la d’una pintora, el detall 
dels frescos que pintava a les 
parets del Palazzo Schifa-
noia de Ferrara potser 
no representava no-
més un noi, l’amiga de 
la mare de la George 
potser no estava tan 
boja com semblava. 
La literatura sempre 
guanya quan es mou en 
el terreny de l’ambigüi-
tat. L’autora proposa que 

da especialment la solució que ha 
trobat per al títol, que no era fàcil: en 
anglès, Com ser-ho alhora era How 
to be both. De la història antiga des-
taquen les pàgines sobre la sensua-
litat de l’acte de pintar, i les conne-
xions que es generen entre la litera-
tura i la pintura, dues arts de la re-
presentació que intenten no quedar 
sepultades per la velocitat del pre-
sent. De la història moderna ens 
quedem amb la caracterització del 
personatge de la George i amb la na-
turalitat amb què se’ns dibuixa la fi 
de la seva innocència, els diàlegs 
amb un pare descol·locat i una mi-
ca absent, la relació amb el germà 
més petit i més fràgil.  

Construir un món, encara que si-
gui petit i domèstic, requereix el mi-
llor dels pinzells.✒ 

COM SER-HO 
ALHORA 
ALI SMITH 
RAIG VERD 
TRADUCCIÓ DE 
DOLORS UDINA 
288 PÀG. / 22 €

MARINA 
ESPASA

comencem a llegir el llibre per qual-
sevol de les dues històries: l’ordre 
dels factors altera el producte, però 
no la sensació final, que és la d’haver 
presenciat com la realitat es modifi-
ca a través de la seva representació.  

Portar el llenguatge al límit 
El llibre recorda l’Orlando de Vir-

ginia Woolf, sense, ai, el seu 
sentit de l’humor. Més 

enllà de les ambigüi-
tats de gènere, Ali 
Smith també aposta 
per l’experimenta-
ció i té ganes de 
portar el llenguatge 

al límit, cosa que li 
deu haver suposat 

feina a la traductora,  
Dolors Udina. Ens agra-


