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PERE VIRGILI

El poeta, narrador i assagista Miquel de Palol ha publicat ‘Contes en forma de L’

N A R R A T I V A

Dansa geomètrica
A N N A T O M À S

Miquel de Palol,
Contes en forma de L.
Moll. Palma, 2005.

M
iquel de Palol
(Barcelona, 1953)
ha anat edificant
al llarg dels anys
un edifici literari

majestuós, únic i avantguardis-
ta. Maons de poesia i narrativa
se superposen seguint una ma-
teixa direcció: la creació d’un
univers propi que, tot i requerir
perspectiva temporal, ja consti-
tueix sense cap mena de dubte
una de les innovacions més
importants de la literatura ca-
talana del nostre temps. Ara
ens presenta el seu últim títol,
Contes en forma de L (o Figuracions
o Terpsícore, musa de la dansa),
un collage de faules que s’em-
marca en el cicle Exercicis sobre el
punt de vista, iniciat amb la nou-
velle Tots els ets i uts.

En concret es tracta de
vint-i-nou exercicis geomètri-
co-literaris que acaben fusio-
nant-se en una mena de novel·la
fragmentària, tan singular com
subjugadora. L’escriptor fila
una sèrie de contes que van des
de la recuperació de mites grecs
i bíblics fins al terror psicològic,
des de la ciència-ficció fins al
drama intimista, la paròdia de
gènere, l’apunt líric i la més vi-
vificant explosió eròtica. I tot
això utilitzant els diferents re-
gistres lingüístics i fent els
canvis d’estil que creu opor-
tuns. El resultat és una nova
peça mestra del suggestiu pa-
lau palolià, el bastiment prin-
cipal del qual és Grafomàquia.
Aparegut el 1993, es tracta del
llibre central de l’obra de Mi-
quel de Palol, punt de trobada
de totes les experiències ante-
riors i contenidor de l’artilleria
de les properes, les quals s’han
anat desenvolupant tot seguint
un procediment coherent i lò-
gic. Grafomàquia explora de ma-
nera sistemàtica diversos pro-

cediments d’autoreferència i
simbolisme, que afecten tant la
peça en qüestió com el conjunt
del treball de l’autor, i que es
basen en la música, la geome-
tria, el llenguatge, la filosofia,
les matemàtiques, els enigmes i
els jocs. Contes en forma de L és,
doncs, hereu de Grafomàquia,
que, al seu torn, és hereu d’un
gènere procedent dels grecs
antics i que actualment sus-
tenten principalment autors
nord-americans.

CONVERTIT EN DEMIÜRG
L’escriptor, convertit en una
mena de demiürg, ens planteja
en aquest nou compendi de re-
lats breus diversos aspectes
obscurs de l’ésser humà. La
frustració, l’enveja, la hipocre-

sia i l’egoisme són alguns dels
grisos sentiments que palpiten
rere les faules, sempre, però,
impregnades de l’humor cor-
rosiu que caracteritza l’autor.
Així, per exemple, el protago-
nista del conte titulat Aquell es-
tiu del 42 se sent ignorat per les
noies, perquè, tot i tenir 15
anys, continua aparentant-ne
només 12. Un bon dia es troba
una làmpara màgica amagada
entre la sorra de la platja que,
com era d’esperar, conté ama-
gat un geni que, agraït que
l’hagi alliberat, li concedeix tres
desitjos. El noi no dubta ni un
instant i demana un iot de
vint-i-cinc metres d’eslora,
“equipat amb tot el que cal:
tripulació, serveis, marisc,
xampany, música i dones, so-

bretot dones”. Ara bé, amb el
que no comptava el jovenet és
amb els efectes secundaris: res-
saques, porgacions i sementals
culturistes superdotats al vol-
tant de les seves noies. Conse-
qüentment, el segon desig es
perd en la possibilitat de con-
trolar aquestes maleïdes conse-
güències. Ara és el rei del
mambo. Però qui havia dit que
la felicitat equival a un entorn
en què tot és perfecte, adequat,
proporcionat i ben acabat? “No
hi havia sorpresa possible. Ni
canvi. Ni res. L’absolutament
controlat i previst i adequat
degenera aviat en l’absoluta-
ment avorrit”.

D’altres històries encaren la
impossibilitat de la comunica-
ció i postulen que l’únic diàleg

possible és el sexe. Acte seguit,
el que resta és l’isolament ab-
solut. Però quan el lector menys
s’ho espera, Palol reuneix tots
els personatges en una sola
faula escoltant la famosa melo-
dia de Vera Lynn “We’ll meet
again... some sunny day”. Amb
aquesta escena que aixeca l’à-
nim i dibuixa somriures, l’es-
criptor desempallega el lector
de la boira pessimista que l’ha-
via paralitzat i permet que el
sol li insufli coratge.

LES FIGURES GEOMÈTRIQUES
La majoria dels relats apareixen
encapçalats pel dibuix d’una
figura geomètrica, els vèrtexs
de la qual són els personatges
de la història en qüestió, que,
quan es comuniquen entre si,
teixeixen la xarxa que origina
en un cas un octàgon, en un
altre un heptàgon, etcètera.

Cartes, poemes i cançons s’a-
pleguen al llarg d’aquests exer-
cicis en els quals l’autor fa gala
d’una narrativa sense límits: en
l’atac resposta a Salomé, amb el
títol de Sarabanda-Salomé no ha
acabat, usa un llenguatge cru i
descarnat; a Resurrecció, barreja
l’humor negre i la tendresa en
una història sobre la màfia, i a
Igur Neblí, XXV dóna resposta als
interrogants que havien quedat
pendents a la novel·la Igur Neblí,
emprant una llengua pròpia
d’un món supraestel·lar. Com
afirma la cita de Nietzsche que
obre el llibre: “És artista el qui
sent com a contingut, com a
cosa en si, allò que els no artis-
tes en diuen forma”. Amb Contes
en forma de L, Miquel de Palol
torna a demostrar que potser
ningú com ell assumeix avui el
desafiament de perseguir alho-
ra coneixement i bellesa.

N A R R A T I V A

Salsa agredolçaA L B A A L S I N A

Josep Lorman,
El pardal vermell.

Edicions Documenta

Balear. Palma, 2005.

D’
acord amb les
cartes dels res-
taurants xine-
sos que prolife-
ren pels nostres

carrers, la salsa agredolça
normalment acompanya la
carn de porc. Hi ha gambes
amb bambú i bolets xinesos,
pollastre amb ametlles i vede-
lla amb pebrot verd, però
sembla que la salsa agredolça
no s’avé ni amb la tibantor
plàstica de la carn del marisc,
ni amb la blanor aquàtica de
la de l’aviram ni amb la dure-
sa estellosa de la dels rumi-
ants. És com si la barreja si-
nuosa de dolç i agre només
potenciés tot el seu gust sobre
un llit de carn plàstica, aquà-

tica i estellosa com la del porc.
Igualment, els contistes –no
els cançoners sinó els que ex-
pliquen alguna cosa amotllats
a l’estructura concisa, com-
primida i suggerent del con-
te– confegeixen la llista del
súper amb costelles, cuixes o
pits de sapiens sapiens en detri-
ment de filets d’estruç, coste-
lles de poltre o greix de foca
(salvant els honorables exem-
ples d’Isop i La Fontaine, que
fan parlar guineus, formigues
i tortugues, i els més recents
de Hannah Tinti i el seu Assor-
timent d’animals en el qual no
queda gaire clar quins ani-
mals són els protagonistes, si
els irracionals o els racionals).
Sembla, doncs, que per parlar
de certes situacions, i els sen-
timents que les acompanyen,
el menú hagi de ser preemi-
nentment humà. Potser per-
què, segons teories ancestrals,
totes les altres formes de vida

que pul·lulen per aquest pla-
neta (des del modest parameci
fins al vistós quetzal passant
pel sorprenent llangardaix
australià) ni raonen ni senten.
Potser, només, perquè l’ufa-
nós bípede que els domina
tots és incapaç d’esbrinar no
ja què raonen o senten sinó
simplement si ho fan. Sigui
com sigui, el zoo de vidre de la
majoria de contistes està for-
mat per humans més o menys
exòtics enfrontats sistemàti-
cament a majúscules disjunti-
ves del tipus amor-odi, soli-
tud-companyia, èxit-fracàs,
dolor-alegria i valor-por.

RECULL D’ONZE CONTES
No s’allunya d’aquesta norma
Josep Lorman en aquest recull
d’onze contes, compilats sota
el títol d’un d’ells (curiosa-
ment conté un animal que,
sense ser mitològic com l’es-
finx, no figura a les taules

classificatòries dels zoòlegs),
que visiten parelles tan atri-
bolades com en Joan i la Mer-
cè, engavanyades com en Joan
i l’Assumpció, intergeneracio-
nals com en Joan i la senyore-
ta Amat, gimnàstiques com en
Joan i la Marina, viatgeres com
en Joan i l’Emília i en Joan i
l’Agnès i aventureres com
(endevinen el nom d’ell?) en
Joan i la Dolors. I, encara, trios
com en Joan, la Neus i la veï-
na, i grups com el format per
l’Esperanceta Trinquis, els
seus pretendents i en Blai, un
gosset que té tant de pelut
com de malparit. Un col·lectiu
humà agrupat segons la teoria
matemàtica dels conjunts (a-
llò que a l’escola apreníem
just abans dels nombres tren-
cats, nombres que podrien
sortir perfectament com a re-
sultat final d’alguns d’aquests
contes), que de seguida és
qüestionada per paradoxes,

no les de Brower i Heyting,
Russell i Whitehead i Zermelo,
Fraenkel, Von Neumann i
Bernays (pura abstracció ma-
temàtica), sinó les resultants
de perplexitats, bloquejos, as-
toraments i reaccions pura-
ment humanes. I així abando-
nem la matemàtica per entrar
de cap en la humanística vi-
vencial (psicologia) i social
(sociologia) i la fórmula perd
els seus enunciats simbòlics
per assumir-ne uns de filosò-
fics, que no s’exposen als nos-
tres ulls amb la fredor de la
lògica sinó amb la paleta de
colors de què disposa la lite-
ratura. I amb tot de pistes que
permeten seguir el rastre
d’altres narradors –d’entrada
la saviesa desencantada de
Dorothy Parker, però també la
senzillesa desarmant d’Isak
Dinesen i l’elaborada simplici-
tat d’Anton Txékhov– i que
demostren que en aquest país
tan petit que quan el sol se’n
va a dormir no està mai prou
segur d’haver-lo vist hi ha al-
tres maneres de contar. No
només à la Monzó o à la Pàmies.
També à la Lorman. Interessant.


