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El poeta i pintor Perejaume va recitar al Palau de la Música

A R A C O M A R A

Perejaume al
palau dels mots

C A R L E S H A C M O R

E
n el decurs del 20è
Festival Internacional
de Poesia de Barcelo-
na, al Palau de la
Música Catalana, surt

a l’escenari Perejaume i se sent
un silenci que no ho és i que
s’allenya, creix i es sobregruixa.
I havent Perejaume esmentat
Segimon Serrallonga, comen-
cen a davallar cap a la platea i
a volar cap al galliner tot de
mots i de sentits montserratats
i puigmalats que s’enfarigolen
tan bon punt les parets i el
sostre del Palau fan veure que
es volen esfumar. I no, el que
passa és que el Palau s’ha fet
molt gran i ens embolcalla de
molt lluny per retornar-nos l’e-
co d’aquelles paraules que sos-
tenen a pols Perejaume en ren-
gles compassats i en grans pe-
ríodes. I nosaltres, els oïdors,
comencem a desvariejar enduts
per aquella veu fonda i clara i
de dicció de bosc i de costa de
llevant. I tot el Palau s’esbadella
com un abisme que floreix.

I llavors vénen de pertot les
pedres diguesnoms, que no te-
nen veu humana, i escoltem
com pronuncien el nom de
Catroc, com en canten un altre
que té pedres per dins, i un que
és dit amb doble o triple gola,
entre bufarades d’aires perduts.
I l’orografia de les parets, amb
lletres tan poroses que l’aire no
s’hi té, els posa, als noms, un
xiulet a la punta i un flabiol al
coll i una manxa a la panxa.

Tot plegat ens ho va dient
Perejaume, sí, però ens fa l’e-
fecte que són els mots els qui
diuen Perejaume i el fan créixer
allà dalt i allà baix per poder
llançar pedres amb noms com
ara Bràfim, Bofarull, Samalús,
Batipalmes, Golinons, Sarde-
nes, Balandrau, Finestrat, Gri-
mola, noms de llocs que ens
miren amb un sot a la boca.

I hi veiem turons sucats en
mar, i un altre mar negre amb
teulades múltiples. I travessa
l’escenari la criatura celestial
de l’oïsme. I això ens ho va cla-

vant Perejaume als ulls amb la
paraula, i mentrestant l’aigua
dels pous es va collant en la
terra que gira.

Oh, Baronia de Sant Oïsme,
per on van fer camí els elefants
d’Anníbal, cap a Roma, i parada
i fonda els Cent Mil Fills de Sant
Lluís, cap a Castella! La pensa
ens ha sortit de mare! I en l’es-
plet de la florida del nostre de-
liri, Perejaume passa el mar per
damunt d’un romaní. Oh, la
parla! “Parlem –ens diu el poe-
ta de Sant Pol de Mar–, amb el
ferm sotaparaula, / sense saber
si els noms els són, els llocs, / o
bé només els diuen”.

I cel enllà, amb el nom que
els fa la veu, els llocs semblen
orejar-se, i nosaltres, al Palau,
delirem sobre el nom dels llocs,
en el seu nom, amb Perejaume,
sense saber si és això que ens
volen dir. I vet aquí que de
sobte s’alça el mar, els mots
s’amunteguen els uns sobre els
altres, i els poetes s’apleguen a
la costa, i l’aigua del mar re-
munta a la deu inicial de cada
conca. I a l’últim veiem el fons
del mar eixut i tot assolellat.

I mentre Perejaume se’n va
de l’escenari, sentim l’eco de la
veu de Llull que demana quan
serà l’hora que l’aigua anirà cap
amunt en comptes d’anar sem-
pre cap avall. I l’eco de Verda-
guer li respon que tant de bo els
rius de gent que van cap avall
es poguessin girar cap amunt.

I ens adonem que això és el
que ha aconseguit la veu de
Perejaume. Com els arbres, que
ragen amunt, la gent congriada
per la poesia al Palau l’ha es-

coltada, la veu de la terra, i ha
pensat sense dir res: Abai-
xem-nos, fem-nos avall, enllà,
cap a la saba que puja per les
lleres!

I L L E S P E R D U D E S

Casuística de l’èxit
M I Q U E L D E P A L O L

M
és d’un cop he explicat
que en una de les pri-
meres visites a Espriu
em vaig permetre un
esplai potser excessiu

en la situació general de la literatu-
ra del país i en algunes contingèn-
cies particulars. Jo aleshores era jove
i impulsiu tal com vol el tòpic, sí, i
m’impacientaven les opinions ex-
pressades pels altres sobre tercers i
sobre mi, i potser encara més les no
expressades. Sense immutar-se, Es-
priu em va deixar acabar el memo-
rial de greuges, i després d’un si-
lenci em va dir: “Miri, senyor Palol
–perquè el tracte era de vostè i amb
el senyor a davant–, deixi’ls dir, que
facin el que vulguin, i vostè vagi a la
seva, que cadascú s’ho sap”.

La relativització d’aquell moment
i d’altres, amb Espriu i amb d’altra
gent, m’ha acompanyat en més
d’una ocasió, tot i que una part
d’aquell comentari tan savi se’m
torna cada cop més dubtosa. De de-
bò, avui en dia, cadascú s’ho sap?

Fa poc, cedint a la temptació de
fer d’Espriu de mi mateix en primer
lloc, perquè com que jo sí que m’ho
sé, encara no he caigut en deliris
egòtics d’autoritat, comentava a uns
amics que, assemblant-se molt al
qui jo era fa uns anys, blasmaven els
dicteris d’un crític del nom del qual
no em vull recordar, que facis el que
facis sempre hi haurà algú a qui li
semblarà bé, i algú a qui li semblarà
malament. I, encara, hi haurà
aquells que no et poden veure ni en

pintura que diran que ets un ase
que estaria millor fent rodar la sí-
nia, i hi haurà aquells en qui l’amor
per tu supera el sentit crític i els
semblaràs el geni més gran.

Les opinions de públic, amics i
crítica sobre un són en una campa-
na de Gauss, i cal fer-hi dues acota-
cions substancials. Primera, que
igual com fan els qui puntuen a les
competicions de gimnàstica –no sé
si encara funcionen així, fa anys que
no me les miro–, convé eliminar els
extrems. O sigui, oblida’t del qui et
diu que com tu no n’hi ha cap, i
oblida’t del qui et voldria veure
mort. Segona, el quid de la qüestió
és on cau el centre de la campana,
perquè del mínim desplaçament en
una direcció o en una altra en de-
pèn això tan estrany, i del tot ine-
fable, que en diem èxit o fracàs.

Per què dic inefable? Perquè,
concretant els termes, quan un lli-
bre ha estat un èxit, tothom és molt
savi i té mil i un arguments per ex-
plicar-ho, des dels literaris fins als
sociològics, fins i tot algun de me-
tafísic. Quan en forma positiva o en
negativa les coses ja han passat,
tothom ja ho sabia.

En qualsevol cas, l’èxit o el fracàs
d’un sol llibre són contingències, i si
no és que un es pot permetre el luxe
de retirar-se havent-se menjat el
món a la primera oportunitat, cosa
que, per cert, té poc a veure amb
l’escriptura en si, el que compta és
el projecte literari en conjunt. I,
aquí sí, cadascú s’ho sap.

D Ò X I E S

La Casa Museu
Llorenç Villalonga

À L E X B R O C H

B
inissalem és a una vintena de
quilòmetres de Palma. En el carrer
Bonaire, número 25, hi ha Can
Sabater, la que fou casa d’estiu de
Teresa Gelabert i Llorenç Villalon-

ga i on també passaren bona part de la
Guerra Civil. Avui, i des del 1999 en què
s’inaugurà, Can Sabater és la Casa Museu
Llorenç Villalonga i pertany al Consell de
Mallorca. Visitar-la és entrar en un espai i
una geografia humana i literària del món de
Villalonga. És l’escenari de La novel·la de Pal-
mira i dóna títol i tema a alguns contes d’El
lledoner de la clastra. Lledoner que es veia des
de l’estudi on escrivia Villalonga però que ja
no hi és perquè la tradició diu que morí el
mateix dia que l’escriptor, el 1980.

La Casa Museu està en procés de rehabili-
tació, però no amaga ni desdibuixa l’activitat
intel·lectual que desenvolupa com a Centre
de Documentació sobre l’obra i figura de
l’escriptor. A més d’una exposició perma-
nent que ressegueix el seu itinerari humà i
literari, la Casa Museu guarda l’arxiu i la bi-
blioteca personal de Villalonga. L’arxiu,
obert als estudiosos, s’està catalogant, estu-
diant i classificant i serà cita obligada per als
investigadors de l’obra de Villalonga.

Però, a més, amb aquest afany d’investi-
gació i descoberta, la Casa Museu és editora
–en col·laboració amb PAM– d’una col·lecció
de textos dedicada exclusivament a l’estudi
de l’obra de Villalonga. El primer títol de
l’estudiosa britànica Louise Johnson, La tafa-
nera posteritat. Assaigs sobre Llorenç Villalonga
(2002), estudia l’ambigüitat i l’ambivalència

en la ficció narrativa de l’autor. El segon,
publicat també el 2002, Articles polítics
(1924-1936), edició a cura de Jeroni M. Mas Ri-
go, recull els articles periodístics de tema
polític publicats per Villalonga en aquests
anys i ajuden a conèixer millor tant el seu
pensament polític com ideològic. El tercer,
Bearn, entre la vida i la ficció (2003), reuneix les
ponències d’un curs monogràfic sobre Bearn
que actualitza i amplia les reflexions sobre la
novel·la. El llibre és a cura de Caterina Sure-
da, directora de la Casa Museu.

A més d’aquesta funció primera de servei
i memòria a l’obra de Villalonga, la Casa
Museu també és i vol ser un centre especia-
litzat en literatura contemporània. Aquí el
camp de treball és inmens i ben diversificat.
I en aquesta línia de treball, per segon any
consecutiu, ha organitzat un curs (d’abril a
novembre) dedicat a la novel·la històrica amb
el títol Transllegir: novel·la històrica. L’any passat
intervingueren: Alfred Bosch, M. Rosa Planas,
Gabriel Janer Manila, Pere Morey, Miquel
Ferrà i Carme Riera. Aquest any: Jaume Ca-
bré, Vicent Usó, Vicenç Villatoro, Miquel
Mestre i Joan F. Mira.

La Universitat Rovira i Virgili ha organit-
zat dos cicles sobre Literatura i dona. La Uni-
versitat d’Alacant dos cicles sobre La lireratura
memorialística. La Casa Museu dos cicles dobre
La novel·la històrica. Per què no oficialitzar
aquesta especialització i començar a cons-
truir una bibliografia sobre el tema? Per què,
sota l’empara de l’ombra de Bearn, no es
construeix un centre de documentació sobre
novel·la històrica?


