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CULTU A

■ Xavier Pla

No deu ser casualitat que
el nou llibre de Biel
Mesquida (Castelló,
1947) comenci repre-

nent un recordat fragment d’Excel-
sior o el temps escrit (1995), una de
les seves millors obres. Mesquida
llegia en aquella novel·la els grans
clàssics de la literatura catalana con-
temporània (Pla, Villalonga, Rodo-
reda) i desplegava unes singulars
tècniques d’apropiació dels seus
textos. Els agafava com a models,
els imitava, els plagiava o els conti-
nuava, en un exercici narratiu ino-
blidable que va col·locar definitiva-
ment la seva prosa com una de les
més altes i treballades de la litera-
tura catalana contemporània.

A Excelsior, Mesquida ja parlava
d’Acrollam. I des d’aleshores ha
optat pel mosaic narratiu i pel retrat
de la Mallorca d’avui, sense abando-
nar el repte de convertir cada llibre
en una nova aventura. Sota aquest
mateix nom, Acrollam, ara ofereix
un llibre contundent, amb noranta-
nou relats breus, ordenats alfabèti-
cament, amb títols fascinants. Són
com càpsules sensorials, com cops
de puny a l’estómac (i al cor i als ge-
nitals) del lector. Provenen, segura-
ment, de les pàgines del seu cèlebre
blog, Plagueta de bord, o de les
seves col·laboracions periodísti-
ques, com passava en Els detalls del

On és aquell paradís?
món (2005), que ja presentava uns
contes concentrats que de cop es
decantaven per l’explosió de sentits.

Aquest nou llibre es podria defi-
nir de moltes maneres: una col·lec-
ció d’arguments, una galeria de re-
trats íntims, un observatori del nou
desordre amorós (i sexual), una co-
mèdia musical a càmera lenta, una
fotonovel·la amb vinyetes multico-
lors, una banda sonora formada per
divertimentos mozartians, una fan-
fara trista... Acrollam, és clar, és Ma-
llorca, com Sinera era Arenys. Pre-
senta una galeria de personatges
secundaris amb voluntat de cròni-
ca. De posar Mallorca al mirall. D’ai-
xecar la cartografia íntima d’una illa
“quasi grega” en què les medees i
les fedres conviuen amb “els habi-
tants de la tribu, els guiris i els immi-
grants”. De denunciar la corrupció
moral i l’especulació urbanística, la
destrucció d’un paradís.

Narrativa❚

Biel Mesquida descriu la decadència de l’illa de Mallorca al llibre ‘Acrollam’, en què inclou noranta-nou relats molt breus

Acrollam

Biel Mesquida
Empúries
Barcelona, 2008
Preu: 19 euros
Pàgines: 235

■ Els noranta-nou
relats breus que Biel
Mesquida presenta a
Acrollam són com
petites càpsules
sensorials dirigides
al lector per denunciar
la destrucció de la
Mallorca d’avui
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DIEGO IBARRA

1 Dolent
2 Regular
3 Bo
4 Molt bo
5 Excel·lent

Per sobre de tot, hi ha el conven-
ciment que la degradació de l’illa ha
afectat les persones, les ha deixat
sense veritats, les ha matat per din-
tre. Per això, és un llibre terrible, un
veritable malson, un infern. Res no
és estàtic, tot està en transformació.
La impressió general és de vida,
d’acció, d’energia i de llum. Però
moltes escenes s’acosten a la mort i
reflecteixen un gran dolor, una sen-
sació de fracàs. Ni les al·lusions a
Greta Garbo o a les grans estrelles de
Hollywood, ni els nombrosos miralls
venecians, o les banyeres plenes
d’aigua de rosa, ni la presència de
noies i nois de cossos voluptuosos,
miratges fugaços, no poden amagar
el predomini, en el llibre de Mesqui-
da, del “sol fosc de la malenconia”.

Només nom, edat i professió
Els personatges només tenen nom,
edat i professió. Els caracteritza una
marca de cotxe, grans possessions,
mansions modernistes. Hi apareixen
homes i dones cansats pel pas del
temps, gastats per les relacions hu-
manes, devastats per una recerca
angoixosa de la felicitat. Hi ha molts
amants gelosos i mentiders, avorrits
o erotitzats, relacions clandestines,
efímeres o duradores. Impacten els
adolescents, morts d’accident a les
autopistes de l’illa, i la quantitat
d’embarassades sense voler-ho.
Desanima la gent gran, en coma als
hospitals, o malalts d’Alzheimer. La

majoria tenen cossos adolorits i vio-
lentats, com els dels retrats urbans
de Nan Goldin, o devastats després
de tastar les profunditats humanes,
com a La vida secreta de les parau-
les, d’Isabel Coixet. Abocats als orfi-
dals, a la vasectomia o a la cirurgia
estètica, molts s’autolesionen, no
només físicament. Éssers sense
nord, nàufrags del desert de la vida.
Joves i grans, feliços i infeliços, “que
no volien ser trobats en aquelles
ones gegantines, dins aquells abis-
mes ofegadors, dins aquell deliri que
no permetia cap pensament”. Tots
són com cèl·lules que es mouen fre-
nèticament pel teixit social i, de ve-
gades, enfolleixen i moren.

Potser això explica l’ús magistral
de la segona persona, una de les
marques narratives de Mesquida
juntament amb la repetició. És com
si l’autor, conscient de la tragèdia
que narra, de la solitud que retrata,
de la misèria humana que denuncia,
volgués acostar-se al lector, acom-
panyar-lo, o bé interpel·lar directa-
ment els seus personatges, patètics.
Al final del llibre, Mesquida opta per
dues narracions de més extensió,
Viatges dins una teranyina i Set es-
tampes d’una aventura alemanya a
Mallorca. Com si volgués ordenar el
desgavell provocat per l’atmosfera
corrupta de l’illa, explica una histò-
ria individual i una de col·lectiva
senceres, per recordar que encara
hi ha molta vida abans de la mort.❋

Valoració
La degradació

de l’illa ha
afectat les

persones, les ha
matat per dintre
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