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E
n la seva nova
novel·la,El testa-
ment d’Alcestis,
Miquel de Palol
ens introdueix
en una trama
absorbent inun-
dada de perso-

natgesonlapassió, la luxúria, lade-
cadènciad’unaclassesocial i, fins i
tot, la zoofília ens empenyen pels
caminsde la ficciódinsdel jocde la
fragmentació.El testamentd’Alces-
tis va obtenir el premi Mallorca de
narrativa i s’inclou dins les grans
novel·les del narrador i poeta.

L’heroisme és el motiu d’El tes-
tament d’Alcestis?
L’heroisme té una transcendèn-
cia mítica. Els mites són allò que
hem oblidat i que, per tant, estem
enaltint. Vivim en un territori tan
mític ara com fa tres mil anys. Per
les raons sociològiques que si-
guin, la figura de l’heroi ha estat
representada per homes.

Vostè ha preferit una dona.
El problema ha vingut en el mo-
ment de buscar un arquetip fe-
mení on poder-la assimilar: fer-
ho amb l’Eva o amb Judit, amb la
Mare de Déu o amb una prostitu-
ta. Em va interessar, en nom del
realisme, que aquesta heroïna
participés en les dues naturale-
ses, masculina i femenina.

Quin mite busca?
En el fons és Isis, que és alhora
mare, però també puta. És la més
respectada i, també, la que té una
activitat sexual absoluta. La tradi-
ció de heroïnes autèntiques, sacri-
ficades, és escassa. Per aquest
motiu el llibre invoca Alcestis, l’he-

“No crec
en una idea
absoluta de
la maldat”

Entrevista
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roïna que s’ofereix per morir en
substitució del seu estimat Admet.
És ressuscitada per Heracles, que
lluita per recuperar la seva ànima.
He volgut recrear aquesta figura
com a caràcter i com a icona.

Els personatges del seu llibre
s’introdueixen en el joc de la
fragmentació. Quina és la clau?
El joc és un sistema de coneixe-
ment. En molts dels meus llibres
s’ha manifestat d’una determina-
da manera, a El Troiacord ho va
fer d’una manera, a El Quincorn
a través dels escacs... Tot això
prové d’una presentació que li
vaig fer fa molts anys al Màrius
Serra i d’una broma en una troba-

da d’escriptors a Verines, Astúri-
es: un dels herois mítics dels cel-
tes era Breogan, rei i nom de
l’equip de bàsquet de Lugo. Men-
tre alguns dels escriptors reunits
parlaven d’aquest personatge, el
Màrius i jo vam dir que nosaltres
de l’únic que podíem parlar era
del Valvi, el nom aleshores de
l’equip de bàsquet de Girona. A
partir d’allà em vaig inventar un
joc subsidiari del neoplatonisme,
de la maçoneria, dels sistemes
canònics de la música barroca...
Era una iconografia mig pròpia,
mig adaptada.

El joc de la novel·la és el temps.
Sí, la naturalesa del joc és bàsica-
ment el temps, la linealitat. Per
dir-ho d’una manera més concre-
ta la idea del temps no com una
successió sinó com un cos volu-
mètric, com un sòlid de tres di-
mensions o, fins i tot, de més. Tu
pots anar en qualsevol direcció.

Com en altres de les seves
novel·les podríem trobar vin-
culacions amb les històries del
Decameró?
No és tant el món en el qual in-
tento situar les meves històries
sinó com els personatges. No faig
servir un Macondo com García
Márquez o l’Andratx de Porcel. La
idea és mostrar una egregoris, un
conjunt de forces d’energies físi-
ques, emocionals i mentals dels
personatges convocats a un joc
volumètric dins el temps. A El tes-
tament d’Alcestis, com a El Troi-
acord o a El jardí dels set crepus-
cles, hi ha personatges en primer
terme, com el protagonista. Els
altres continuen apareixent en
moments determinats.

Les històries van sorgint en
paral·lel, quina estructura vol?
He intentat utilitzar el que era
l’estructura d’El jardí dels set cre-
puscles, és a dir, una reunió de
personatges. Dins n’hi ha alguns
que expliquen una història i dins
d’aquesta història n’hi ha un altre
que explica noves històries. És un
procediment clàssic, amb una
gran tradició tant a Occident com
a Orient. Aquest procediment l’he
unit al d’El Troiacord, una sèrie
de situacions dins les quals es fan
referència a d’altres. Sempre es
fa referència a situacions anteri-
ors en termes de passat o de
futur.

Per què ho fa?
Ho faig perquè la linealitat con-
vencional, la de les realitats de
causa i efecte, quedi subvertida.
Els personatges poden tenir la
il·lusió de retrocedir en el
temps. O poden accedir al
temps passat des del futur o al

“Els meus
enemics o
els que no
m’han llegit
són els que
m’han
tillat de
complicat.
Escric com
un realista”

temps futur des del passat. Els
personatges es troben per jugar,
però no saben en què consisteix
el joc.

Tot es precipita amb la mort
d’un dels personatges.
Sí, a partir de la mort d’un dels
personatges, el joc consisteix en
ressuscitar-lo, en explicar histò-
ries per tal de tornar-lo a la vida.

Un viatge en el temps?
És una viatge en el temps sense
màquina del temps. Els utopistes
i els escriptors de ciència-ficció
ho podrien resoldre amb un arte-
facte que permeti anar endavant
i enrere. A El testament d’Alces-
tis l’únic truc, l’únic ornament es-
cènic, és la mateixa narració.

Li han criticat la complexitat
de les seves novel·les, però el
llibre es pot llegir com qui mira
una telenovel·la.
Aquesta és la idea, moure’m per
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històries realistes. Els meus ene-
mics o els que no m’han llegit són
els que m’han titllat de complicat.
No es requereix cap mena de pre-
paració, de coneixements previs
per entendre el que explico,
només una mica d’atenció.

La ironia i el sentit de l’humor
tenen un gran protagonisme.
En totes les novel·les he volgut
mantenir el sentit de l’humor.

pesos per circumstàncies molt
sovint externes a ells mateixos.
No crec en una idea absoluta de
la maldat.

Hi ha interessos i ambicions.
I sentiments, tristesa... Hi ha alegria
i sentit de l’humor. Hi ha moments
enquèelspersonatgess’estanbur-
lant del mateix procediment. Hi ha
un punt que el llibre podríem dir
que és autosatíric.

Li podríem col·locar l’etiqueta
de novel·la picaresca?
I tant! Hi ha personatges amb
molta picaresca.

Hem de parlar del sexe explí-
cit, dur com en Sade, Apollinai-
re o Bataille.
A alguns lectors els sorprendrà
que algunes situacions eròtiques
que surten en aquesta novel·la
són pàgines viscudes. O per ser

“A alguns
lectors els
sorprendrà
que algunes
situacions
eròtiques
de l’obra
són reals,
pàgines
viscudes”

més exactes, pàgines que m’han
estat narrades, retrats de la reali-
tat. No són invencions.

Fins i tot en el tema de la lican-
tropia, en les penetracions de
zoofília.
Fins i tot en aquesta història hi ha
molt poca invenció. Hi ha un punt
de pseudoinvenció per exemple
en el relat de la licantropa. M’in-
vento la vagina que reté els mem-
bres dels homes perquè en reali-
tat són els gossos els que queden
retinguts perquè tenen el penis
en forma d’ham. En alguns casos
d’excitació hi ha determinats
tipus de femelles que poden re-
tenir els òrgans masculins a par-
tir d’una contracció que els impe-
deix deixar anar els mascles des-
prés d’una relació sexual.

Les seves novel·les més tota-
litzadores entren en molts gè-
neres i mantenen unes estruc-
tures. Ho planifica?
Ja ho crec. Entre els índexs i els
plànols que reproduïm al final es
poden comprovar les escenifica-
cions en l’espai provinents d’una
planificació prèvia.❋

Quan faig presentacions sempre
acabo llegint fragments en què
el públic acaba rient pels desco-
sits. He intentat fer un llibre rea-
lista en el sentit més clàssic de
la paraula, on hi hagi una mica
de tot: bona gent i no tan bona.
No crec en els dolents perquè,
com a tals, no existeixen. En la
tragèdia grega està perfecta-
ment explicat: la gent hi actua
bé o malament en gran part em-
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