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“El corrent
subterrani que
prové de Bruno
és essencial
per comprendre
l’art europeu
modern”

“Una de les
veritables
tragèdies del
present és
la pèrdua de
referents
col·lectius”

“Avui, parlar
d’immortalitat
sona antic,
però resulta que
ara els físics
ens en tornen
a parlar...”

M.O. ¿El procés d’escriptura d’‘El
Troiacord’ ha estat simultani al
d’altres llibres que ha anat pu-
blicant en els últims anys?
M.P. Els llibres estan datats, pe-
rò no tothom té per què fi-
xar-s’hi. Les dues últimes no-
vel·les que jo he publicat
abans d’El Troiacord, que són El
legislador i El Quincorn, estan en
realitat escrites després d’El
Troiacord. Tant des del punt de
vista temàtic com de perso-
natges hi estan molt lligades.
M.O. ‘El Troiacord’ forma un hiper-
text amb la resta dels seus llibres:
reapareixen emblemes, trames,
llocs i personatges, i fins i tot hi
posa notes a peu de pàgina pre-
cisant algunes de les connexions.
M.P. El Troiacord és un punt de
trobada d’altres històries. Ai-
xò ja ho són totes les altres
novel·les. Això de les notes a
peu de pàgina apareix com
una mena de broma metatex-
tual.
M.O. ¿En quina tradició situa
aquesta concepció de l’obra com
un tot autoreferencial?
M.P. Hi ha moltíssims projectes
literaris d’aquesta mena, però
jo penso en els utopistes del
Renaixement, fins i tot en Gi-
ordano Bruno, que no era un
utopista sinó que es troba més
aviat en el terreny de la cièn-
cia i la psicologia. Giordano
Bruno obre una sèrie de ca-
mins que després per raons
ideològiques i polítiques que-
den tancats pel pensament
oficial. El corrent subterrani
que prové de Bruno és essen-
cial per comprendre l’art eu-
ropeu modern. Darrere de la
construcció ideològica d’El
Troiacord hi ha tota una sèrie
d’elements que provenen del
Renaixement. Aquesta idea de
món tancat prové d’aquí. I
evidentment si prové del Re-
naixement, prové dels mate-
rials que recull el Renaixe-
ment: prové de l’hermetisme i
prové del món clàssic, prové
del neoplatonisme.
M.O. Els referents clàssics i filosòfics
no sonen en ‘El Troiacord’ a car-
tó-pedra ni semblen aparèixer
merament per donar un toc de
distinció...
M.P. La suposada pàtina d’en-
nobliment del món clàssic
desapareix quan t’hi endinses
una mica. Des del punt de
vista moral és força relatiu. El
món clàssic és bastant bèstia.
Qui vulgui ennoblir-se, més
val que busqui una altra via
perquè aquí el que farà es re-
girar-se i inquietar-se, si s’ho
agafa amb un mínim de seri-
ositat.
M.O. ¿Creu que els clàssics ajuden a
entendre el present?
M.P. Serveixen per entendre’l,
per explicar-lo i per no obli-
dar-lo. Una de les veritables
tragèdies del present és la
pèrdua de referents col·lec-
tius, que és l’oblit de la nostra
memòria col·lectiva. No és que
m’hagi tornat un reaccionari,
al contrari, penso que el que
ara és revolucionari és pensar
que potser ens vam equivocar
tirant una sèrie d’elements

que serien molt necessaris per
a una cohesió col·lectiva. Pen-
so en el món clàssic però
també en la religió.
M.O. Hi ha en ‘El Troiacord’ una
dimensió exotèrica, de joc i de
plaer verbal i intel·lectual, però
també una dimensió espiritual,
esotèrica, religiosa, ¿entén la lite-
ratura com un art de transfor-
mació personal, com una aventu-
ra de risc?
M.P. Sí, totalment. Però és una

operació feta encenent una
espelma a Déu i una altra al
Diable. És una operació on
cada lector ha d’escollir amb
què es queda. Cada tesi que
apareix té també la seva con-
trària. Si em colla una mica
més i em diu: ¿vostè amb què
es queda?, li diré que em
quedo amb la confrontació.
quedo amb aquesta balança.
Tot verí té el seu antídot, en
tota cosa bona hi ha un punt
de dolent i en tota cosa do-
lenta hi ha un punt de bo. Ai-
xò que estic dient és força ta-
oista però també és força al-
quimista. Hi ha una tradició
oriental d’aquestes balances
de la vida, però també hi ha
una tradició occidental, que
no està gaire de moda, excep-
te per vulgaritzar-la.
M.O. Les tradicions del pensament i
la religiositat orientals eren més
present en ‘El Quincorn’.
M.P. Sí, hi havia el Vedanta i el
món del Tao. Si anem cap a un
eclecticisme mundial ens

hem d’acostumar a no veure
com a operacions folklòriques
les importacions d’elements
d’altres tradicions.
M.O. Tant en aquest llibre com en
anteriors apareixen diverses defi-
nicions de què és el Troiacord,
¿pot provar de sintetitzar-ho?
M.P. El Troiacord és un concep-
te fractal, no sobre el material
que tracta –que també– sinó
sobre els graus d’abstracció i
sobre les categories. Els per-

sonatges van descobrint que
el Troiacord és un joc o més
aviat un conjunt de jocs, i que
és un procediment per veure
la realitat. En un moment de-
terminat s’acaba descobrint
que el Troiacord és també un
mecanisme de relació entre
les persones, i per tant un
mecanisme per mirar la his-
tòria. També s’acaba desco-
brint que és un element atò-
mic, en concret un gas noble,
és l’últim element. Dintre
d’aquesta successió de capses
xineses conceptuals, el Troia-
cord també és el llibre, és la
figura geomètrica, és un do-
decaedre dintre del qual pas-
sen una sèrie de coses. Pots
anar endavant i enrere en
aquesta cadena segons la teva
conveniència.
M.O. En la novel·la són recurrents
les reflexions sobre el temps, la
identitat o la memòria, ¿quina
importància hi tenen?
M.P. Efectivament: el temps,
l’entitat individual o la iden-
titat i la memòria són impor-
tants, però hi ha un quart
element de reflexió que és
implícit al llarg de la novel·la
i que es fa més explícit al fi-
nal, que és el de la immorta-
litat. Parlar avui dia d’im-
mortalitat sona molt antic.
Però resulta que ara els físics
ens tornen a parlar de la im-
mortalitat. Això ja és una al-
tra història. A l’aspirant a ho-
me del Renaixement que hi
ha en mi aquesta nova i ines-
perada vessant de la ciència li
interessa molt i he intentat
reflectir-la en El Troiacord.
M.O. De fet hi ha en el llibre tanta
filosofia i religió com ciència o ci-
ència-ficció...
M.P. Jo sóc un escèptic. He in-
tentat portar l’escepticisme
fins al final i sóc tan escèptic
que també sóc escèptic sobre
l’escepticisme. Sobre aquelles
coses que de moment no hi ha
res demostrat penso que és
una actitud tan crèdula i de fe
muntar hipòtesis boges com
negar-les. Penso que realment
ningú sap el que passa ni el
que hi ha un cop t’has mort.
Totes les evidències i tots els
mecanismes de pensament
immediat et porten a pensar
que un cop mort la conscièn-
cia individual desapareix i vas
a parar a una mena de buit o
de no-res o d’aniquilació. A mi
em fa l’efecte en un noran-
ta-nou per cent que això és
així. Però deixem aquest u per


