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REMINISCÈNCIES MIQUEL DE PALOL

es lletres de cultures extenses, conso-
lidades i amb una certa continuïtat
no gaire sacsejada per cuites bèl·li-

ques, polítiques ni socials es poden perme-
tre el luxe de mantenir –en tots els sentits
del mot– diverses tendències de qualsevol
disciplina, la poètica en aquest cas, sense
necessitat d’haver de conviure perquè l’hà-
bitat és prou gran perquè no arribin ni a in-
terferir-se.

En una societat literària petita com la ca-
talana, el resultat de la mesura de l’escenari
és que només hi cap una tendència, i totes
les altres són tan residuals que un especta-
dor que no es molesti a indagar una mica
en el cas pot ni tan sols advertir-ne l’exis-
tència. Els anys del realisme social no es ve-
ia d’altra cosa, a l’ombra de Pere Quart i
Salvador Espriu, a qui, per cert, li molestava
tremendament que els fessin anar de bracet
amb l’altre (l’expressió era seva). Després,
pseudoformalistes deixebles de Foix, Brossa
i Ferrater, i així de manera successiva.

El fenomen ha evolucionat. Ara a Cata-
lunya no hi ha una tendència hegemònica, i

L Bandes
poètiques
per una raó terrible o ridícula, depèn de
l’humor de cadascú: perquè no hi ha socie-
tat literària. El fet ha quallat en una situació
no exempta d’interès: els poetes s’aglutinen
al voltant d’un element determinat, que sol
ser una editorial, i formen nuclis tancats
que s’ignoren olímpicament entre ells; i no
tan sols per les activitats, les ressenyes, la di-
fusió, etcètera, és que de debò per als uns els
altres no existeixen físicament, i si se’ls en fa
esment arronsen el nas com a davant d’un
extraterrestre verdenc i llefiscós. No en faig

judici de valor; simplement, les coses són
així.

Es pot pensar que si es pretén existir
com a poeta cal acostar-se a una d’aquestes
petites màfies –sense calés ni pistoles, però
mafietes al cap i a la fi– renunciant a existir
a totes les altres. El millor criteri, tot i que
no l’únic, són les afinitats, que sovint es
confonen amb la valoració objectiva de la
qualitat. Hi ha una línia que en gosaria dir
els visionaris –inclinant-me davant la me-
mòria de Blake, si cal–, amb l’antecedent en
algun aspecte de Salvat-Papasseit, i que es
dibuixaria amb un ús eclèctic de la mètrica,
prioritzant la intuïció auditiva per sobre de
l’ortodòxia clàssica, l’irracionalisme fàustic
per damunt de l’ordre i l’equilibri apol·li-
nis, el vers curt i fragmentat, propiciant el
predomini de la prosòdia staccato per sobre
de la legato, uns continguts marcadament
crepusculars, allò que si es tractés de sons
en diríem música de càmera, i en to menor.

Per acabar, els noms: Màrius Sampere,
Antònia Vicens, Marc Romera, Mireia Vi-
dal-Conte. ❋
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‘Raza 2’
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i confesso que això d’estudiar per as-
solir la manera infal·lible de ser un
escriptor d’èxit m’està resultant més

complicat del que em pensava de bon prin-
cipi. Els tutorials d’internet ajuden, però no
acaben de solucionar el tema de manera rà-
pida i eficaç; així que, veient el panorama
polític i social que se’ns obre, he decidit re-
flexionar i construir un mètode propi que,
a banda d’acostar-me al meu objectiu, tam-
bé em pot aportar uns milions d’euros ex-
tres gràcies a la venda del llibre explicatiu
Cómo convertirse en autor de éxito en cinco

L semanas a la sombra del 155.  Primer, tenint
en compte que ara que ja hem demostrat al
món que un simple nombre de tres xifres, a
més de fer guanyar la loteria als qui l’avalen,
pot “frenar el disparate, las ensoñaciones y
las quimeras” (cosa fonamental en literatu-
ra) i també pot fer que un premi Nobel
abandoni el seu vàter de ceràmica de luxe
per sortir al carrer a liderar coses que no
sap què són davant una munió de gent que
no sap qui és ell, i convençut com estic que
l’espanyol és el futur de la humanitat, la ma-
nera de solucionar-me la vida és postular-

me com a impulsor i guionista de la segona
part de Raza que ja toca. El protagonista se-
ria el misteriós M punt Rajoy i no cal ni dir
que amb un tema d’aquest calibre i voltatge,
la pel·lícula tindria més èxit que totes les de
l’Spielberg sumades i em convertiria en un
autèntic heroi de les masses normals. No
podria sortir al carrer sense ser saludat per
una munió d’intel·lectuals que aixecarien el
braç al meu pas (de l’oca, naturalment) i
que comprarien el meu llibre Raza 2, el gui-
ón encara que no sabessin llegir. Sí, ja ho es-
tic veient! ❋




