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L’ULLDEL’AGULLAMOTACIONS

El poeta Josep Pedrals ja fa temps que canta els seus versos, i no pas
com un cantautor tamboretaire (de tamboret i guitarra en bandole-
ra), sinó acompanyat de músics ben sonants i sonats com el gran Pau
Guillamet, àlies Guillamino, amb qui compartia En/doll. Ara té banda
estable, en el sentit més net del terme, i acaba de treure disc. L’una es
diu Els Nens Eutròfics; l’altre, ben recomanable, porta per títolEsquit-
xosultralleugers.Comque l’eutròfiaés l’estatdenutriciócorrected’un
teixit, un òrgan o un ésser viu, uns nens eutròfics seran sempre mai-
nada ben alimentada, sense els excessos que menen a l’obesitat. La
fixació del verbívor Pedrals per la columna dreta, presidida pel mot
eutanàsia, de la pàgina 749 del DIEC (2a edició) resulta espectacular.
En el seu celebrat llibrot El Furgatori (Labreu Edicions, 2006) desta-
cava un sermó sobre l’aristotèlica eutrapèlia, la virtut que modera els
divertiments. Es dóna la circumstància que eutrapèlia i eutròfia són
termes consecutius al DIEC. Just abans, però, hi trobem l’eutèxia (so-
lidificació d’una solució) i l’eutòcia (evolució normal del part esponta-
ni). Hi fixarà Pedrals la seva mirada artística, també?❋

Eutròfics?

MÀRIUS SERRA

F
a un parell de setmanes la
Universitat de Barcelona va
atorgar, a títol pòstum, la
seva medalla d’or a l’escrip-

tor Baltasar Porcel, el qual la mort
impedí que rebés de la mateixa uni-
versitat el doctorat honoris causa.
Desaparegut fa uns mesos, els suple-
ments de premsa van anar plens de
cròniques i opinions sobre l’escrip-
tor, considerat generalment entre
els grans del segle XX. Cosa que
m’estimulà a llegir o rellegir aquest
estiu alguna de les seves novel·les.
No he pogut furgar massa per la im-
mensitat d’internet, però suposo
que no hi deu haver encara d’aquest
autor estudis tècnics adequats a les
opinions a què acabo d’al·ludir. Refi-
at en aquesta suposició hi diré qua-
tre coses més aviat informals, i a
veure si algun estudiant de postgrau
o doctorat s’hi engresca amb més
temps i competència. Em referiré a
tres novel·les, en les edicions que en
preciso: Solnegre [S] (3a edició,
Edicions 62, 1973: col·lecció Antolo-
gia catalana, 68); El cor del senglar
[C] (Edicions 62, 2000; dins la
col·lecció El balancí, 2009); L’Em-
perador o L’ull del vent [E] (Plane-
ta, 2001; ed. 2009).

Des d’un punt de vista estilístic
(en sentit segurament ampli), el lec-
tor observa tot d’una (Porcel escriu

totduna, d’acord amb la seva vivèn-
cia baleàrica) diversos detalls carac-
terístics de la voluntat de l’escriptor
de ser original, de treballar la forma.
Un dels més rellevants és la cons-
trucció paratàctica o desproveïda de
signes gramaticals de relació (o, al-
guna vegada, amb puntuació no típi-
ca, com en diversos dels casos que els
transcriuré). Observem: «caminant
per la carretera dels alts xiprers ro-
tunds cap als edificis deserts, clausu-
rada presència», «[...] he preguntat,
el cor estret, a Donat Consolí [...]»,
«Està abandonat [...] –ha respost im-
mutable Consolí», «la Diana [...] sem-
bla a punt de córrer alada, l’expres-
sió delerosa, una cama enlaire, grà-
cil el braç», «i un esplet de canyes que
hi tomben damunt, ombrívola ona-
da vegetal, murmuri sord amb
l’oratge que passa», «ha mort als vui-
tanta-cinc anys, estaquirot rabiüt
que emetia uns gemecs esquerdats»,
«l’avi mussitava a la mare, una llà-
grima als ulls, una altra llàgrima als
ulls d’ella, mentre jo al·lot menjava
caquis, me’n llepava els llavis [...]»
(C), «El sergent-major havia estat un
jove alt i quadrat, la musculatura
premuda, però ara una pellerofa li
penja [...]», «Ah, la badia de Cabre-
ra!: mil, un milió de cops m’hi vaig
embadalir davant absort, l’aigua lli-
sa i lluminosa» (E).

Els comentaristes han destacat
que moltes novel·les de Porcel graten,
grufen (com diu ell) en la infància o
en les vivències de l’autor, que obses-
sivament cerca de comprendre la
seva vida o la dels altres, de retrobar
el temps que s’ha escolat, com Proust.
Així, alhora que descriu o narra els
fets, qüestiona la realitat, la judica: «a
la fi, una martellada brutal descarre-
gada precisament entre les seves pre-
cioses banyes alades, acabà per de-
cret amb la vida dels rens. La noble
mansuetud condemnada únicament
per ésser el que era. Les tragèdies hu-
mils, perdudes...» (E). O bé es qüestio-
na allò que ell mateix afirma o suposa,
tret molt freqüent a C i E: «I torno a
demanar-li que m’excusi [...]. Però,
¿pot fer-ho?», «hi ha igualment una
altra raó més fonda: ¿qui som?, es
preguntava Alòdia», «Sabent que no
sabrem mai el que veritablement
som, Gérard de Fleury va creure que
[...]», «Això podria ésser una clau que
donés sentit a un personatge tan...
tan... –he callat: ¿tan què?», «Toco la
carta d’Alòdia, existeix. ¿La toco,
existeix?», «una gent que des de la in-
nocència anònima fórem llançats a...
¿a on? No ho he sabut mai. I per ven-
tura a causa d’això escric».

Em plau d’acabar amb aquesta úl-
tima frase, que és aplicable a la majo-
ria de gent que escrivim.❋

DANIEL BOADA

menys ecologistes. Si la societat canvia d’opinió
en algun tema, com la immigració, els polítics
també. Ni ideologia ni punyetes. (Qui se’n recor-
da avui del papers per a tothom?). Els cortesans
de Versalles es delien per apropar-se al rei. So-
vintejar-lo implicava fortuna, influència i accés
al poder. Avui en diuen el viatge al centre. Quan
veig un polític participant en una campanya
contra el càncer de fetge, o banyant-se en una
piscina contra el reuma crònic, és inevitable
pensar en aquells trenta cortesans: havien anat
tan enllà en la submissió que es confonia amb
simbiosi. Per ser-hi tot s’hi val. En campanya
electoral s’aprofiten fins i tot els embarassos de
les polítiques. Un dia Lluís era pels jardins de
Versalles i va creuar-se amb una prenyada. El rei
va preguntar-li quan esperava el feliç esdeveni-
ment. “Quan sa majestat vulgui!”, va ser la res-
posta. Molt ingènua. O no gens.

Quan es polemitza sobre els nois del Polònia
tendim a oblidar un aspecte. Que són els bu-
fons del nostre particular Versalles, sí, però és
que a sobre tenen la clau de la cambra reial.
Com a qualsevol cort, els bufons poden ser irri-
tants per als caricaturitzats. La sàtira és cruel
per força. Un sàtir ataca el poder (mai el rei,
vet aquí el límit) i ho ha de fer amb les punxes
més despietades. L’alternativa és un humor
tou, innocu, bleda, que no vol fer mal a ningú i
acaba servint el dimoni. Charlie Rivel podia ac-
tuar per a Hitler. Hitler faria gasejar els de
Polònia.

A Versalles hi havia un bé òbviament escàs: la
dignitat. Els nostres polítics poden criticar tant
com vulguin qualsevol programa televisiu, és clar
que sí. El que no s’acaba d’entendre és que hi va-
gin. I com tots sabem, pocs, molt pocs dels nos-
tres polítics han refusat assistir al Polònia. Això
també era típic de Versalles: estimar el rei i odiar
el bufó. Un avantpassat de Lluís XIV en tenia un
que el feia riure molt. Era tan agut que va rebre
amenaces de mort d’un noble. “No t’amoïnis –li
va dir el rei– si et fa res, mitja hora després el pen-
jo”. “Majestat –va demanar el bufó–, no podríeu
penjar-lo mitja hora abans?”.❋


