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realitat social i també personal, els seus
passos, prou suïcides en el cas de na
Carmen, es dirigeixen a crear un nou
destí que les faci lliures i riques.

Dos aspectes centrals, minuciosa-
ment controlats i matisats per la savie-
sa d’una hàbil veu narrativa, rabiosa-
ment actuals, que donen la dimensió
d’ambició i maduresa de l’obra. Per
una banda, com altres novel·listes
illencs que es van donar a conèixer als
anys setanta (Vicens va ser de les veus
més primiceres, es va donar a conèixer
el 1967) presenta la devastació pro-
duïda sobre la Mallorca que van here-
tar. Per una altra, ofereix un ric mosaic
de personatges, generacions i nacio-
nalitats que acaben trobant-se, perquè
Mallorca és una illa, perquè «els movi-
ments de la vida són cíclics», i a
manca d’una geografia territorial
comuna, d’un país on reconèixer-se
queda el propi cos i el diner. Carmen
l’administra sàviament, o això creu
abans d’acabar a la presó.

Hi ha una tercera línia d’investigació
tan important com les anteriors. Em refe-
reixo al ritme i als mecanismes narra-
tius. Al costat dels verbals, de tot tipus
de tècniques narratives, s’hi aplica una
anàlisi iconogràfica, una visió compos-
ta d’imatges, d’imatges que es volen
oblidar, que persegueixen com ombres
els personatges; d’altres, en canvi, són
imatges positives que es volen aconse-
guir, l’ideal a imitar i els comportaments
que se’n deriven. No debades, la
novel·la comença i acaba amb Isabel
davant el televisor, Stanley Kubrick i la
seva proposta cinematogràfica 2001:
una odissea a l’espai (per cert, estrena-
da el 1968) citada en més d’una oca-
sió, al costat, sense interrupció d’una
bomba a l’aeroport de Gaza. Un i
altre, però, com un escenari tan impor-
tant com l’atenció concentrada en pin-
tar-se les ungles dels peus. La vida com
una experiència visual. Isabel és perse-
guida per la imatge d’Amador, tot i
haver mort. Carmen administra diverses
estratègies seguint personatges de cine-
ma. Altres exemples denoten el mateix
pla en què actua la realitat i altres
representacions de ficció: quan s’abra-
ona sobre una maniquí d’una botiga —
o s’aferra al santcrist d’una església. Un
i altre mantenint la mateixa realitat que
els tres cossos morts que la converteixen
en una assassina.
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A missa, hom no hi va pas a fer la crí-
tica de res, sinó a viure un misteri que,
com a tal, desafia la raó. El credo quia
absurdum («ho crec perquè és absurd»)
ressona tothora quan hi és fet el sacrifi-
ci de la missa. I quan aquesta és page-
sa, l’altar hi és pagà, i, malgrat això,
també hi ha misteri, sacrifici i absurd. I
si qui oficia el ritu és Dolors Miquel, lla-
vors blasfema un cos que demana el
sacrifici de tot allò no corporal. Així,
l’ànima ja no hi és cap misteri i l’espe-
rit, sant o no, hi deixa de ser absurd, i
ja no hi creiem, per sort. 

Perquè l’escriptura de Dolors Miquel
quan va a missa, en surt escaldada.
Per això a la seva Missa pagesa allò
sacrificat és la fe moguda per les mun-
tanyes, que belluguen llurs ventres al
so marcat no pas per Dolors Miquel,
sinó pels miquels que hi reben amb
dolors els gitanos, que són els escola-
nets invisibles de la missa àcrata dels
pagesos del Pla de Lleida.

A la Missa pagesa de Dolors
Miquel, l’influx del que hi és sacrificat,
la fe, o sigui, el concepte de sacrifici,
abasta fins la creativitat, que és allò
que, com ha escrit Enric Casasses, fa
nosa en art, en poesia. Sí, la lírica
pagesa del cos pagès, pessigat pels
gitanos que ronden per l’Horta de
Lleida, remena el pubis a la taula para-
da sacrílegament per Dolors Miquel,
on el verb fet carn va creixent i creixent
fins a la corporificació del món i del
no-món. I és precisament al reramón
més materialista de la Missa pagesa
on els ventres, per motiu del mal de
panxa, fan el ball de postures del
Canyeret de Lleida i es buiden com els
místics quan van de ventre. 

Talment ens és llegut de descriure
l’ascesi carnal que suposa aquesta
missa de cagarros que empastifen les
cantonades on xerren tants de poetes

pixapolits que confonen la poesia amb
el poesio. Aquest és un paio a qui tots
els gitanos, de Lleida a Perpinyà, pas-
sant per Figueres, blasmen perquè és
l’antítesi del Sant Crist de Balaguer
(una altra ciutat gitana), un Crist ben
gitanot que diuen que no va a missa, i
menys a la pagesa, on segur que
rebria unes bones garrotades.

Deu ser per tot plegat que Joan
Margarit, que sempre arriba a misses
dites a tot arreu, ha deixat anar que
l’art, la poesia, no és democràtic (i bé,
d’acord, això pot passar com a ben dit,
per políticament incorrecte), i que tot-
hom pot llegir poesia (gràcies!, li hau-
rien de dir tots aquells qui no en llegei-
xen mai), però que no pas tothom té dret
a escriure’n (i en deduïm que aquest
dret a fer poemes el voldria atorgar ell,
Margarit, en virtut dels seus gustos). 

En efecte, Dolors Miquel, si més no la
de la Missa pagesa, deu disgustar els
poesios que fan de caganers a Balàfia,
l’expartida de Lleida, en un pessebre
miquelià que, segons un crític com cal
i de dretes, no hauria fet el pes a
Gabriel Ferrater. «Ni mai! —li podria
respondre qualsevol. Amb el premi que
porta el nom d’aquest gran poeta s’ha
molt ben guardonat una obra magna
que hauria de fer que, un cop dit l’Ite
missa est, cap escanyolit de llet no el
guanyés mai més, aquest premi.» 

Aneu-hi despullats, a la Missa page-
sa, feu-hi una suspensió de judici (i no
només de prejudicis), llegiu-la i relle-
giu-la, passegeu-vos-hi, sortiu-ne a
fumar un cigar pagès, dels de Juneda,
i a fer un riu com el Segre, per on
pujarà a contracorrent el Sant Crist de
Balaguer, encoratjat pels aplaudiments
de Gabriel Ferrater. I torneu-hi a entrar,
a la missa esplèndida, i anireu gaudint
d’una escatologia, en l’accepció més
profana, ben oposada a la metafísica
putrefacta de l’art entès a la manera
margaritiana. I veureu què és fer anar
el llenguatge ben lluny de tots els drets
antidemocràtics i de tots els ferrate-
rians amb ferradures.

En aquest llibre energètic —que va a
missa, sí, i que ho fa vestit de dia de
cada dia— hi ha, anava a dir com en
tots els llibres de Dolors Miquel, la
quinta essència lleidatana d’una poèti-
ca de culs a terra, d’una terra del tot
personal, que mereix que, al batimans
de Ferrater, s’hi afegeixin els de tots els
adversos a la margaritocràcia.
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