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Nota sobre
El Jardí dels Set Crepuscles

Segons els càlculs del seu erudit pro-
loguista (un tal Miquel de Palol i
Moholy-McCullydill, que, per les dates
de la bibliografia que utilitza, deu tre-
ballar als inicis del tercer mil·lenni),
l’acció inicial d’El Jardí dels Set
Crepuscles es produeix l’any 2025.
Barcelona pateix els efectes devasta-
dors de la primera alarma nuclear de
la seva història, i un personatge (el
narrador protagonista) aconsegueix
fugir de la ciutat i es refugia en una
mansió situada en un paratge remot de
la muntanya. Allí sentirà, narrat per
uns altres personatges, el mosaic de
relats que, unificats per la seva veu i
per les seves intencions, constitueixen
el cos del que per nosaltres és una
novel·la i per ell un viatge dramàtic
cap als límits de la identitat.

El futurisme d’aquesta història s’alia
amb els solvents recursos de la tradició
clàssica. Penso, per exemple, en la llicó
narrativa d’El Quixot, que l’autor d’El
Jardí dels Set Crepuscles deu conèixer
molt bé. I no em refereixo només a la
construcció de la ficció pura, sinó
també a una potència anecdòtica

capaç de retornar-nos la fascinació
dels primers contes, unida a un impla-
cable qüestionament de la realitat. El
primer paral·lelisme el trobem en l’eli-
minació de l’autor, una intenció ja
assenyalada per la picada d’ull còm-
plice del recurs del prologuista. Aquest
ens deixa en mans d’un narrador sense
nom que, com el mateix Palol ha decla-
rat, arribarà a ser la incògnita princi-
pal de l’obra. Un altre element quixo-
tesc és la tria i el tractament del mate-
rial narratiu. Una de les claus de la
genialitat de Cervantes la trobem en
la col·laboració que estableix entre els
aspectes culturals i els subculturals, una
col·laboració que és decisiva pel que
fa a la riquesa paròdica i als múltiples
nivells de lectura que El Quixot ofereix.
Miquel de Palol ha declarat: «Per a mi
no existeix la baixa cultura. Tots els
monstres que considerem els pilars de
la cultura s’han nodrit sempre de refe-
rents anecdòtics. Les suites per a vio-
loncel sol de Bach es consideren el cim
de la cultura musical d’Occident. Són
melodies hongareses que Bach sentia
en les seves excursions als barris bai-
xos de Lipzig». En El Jardí dels Set
Crepuscles hi ha un enlluernador entra-
mat de referents culturals (de la tradi-
ció bíblica a la grecollatina, dels cicles
artúrics a Schakespeare, de l’esoteris-
me a Einstein i Freud...), però hi apa-
reixen sense subratllar, integrats en la
ficció, i convivint amb els més suggeri-
dors i divertits mites i artificis del
còmic, el cinema, el fulletó, la televisió,
etc. Un exemple d’aquesta combinació
és la «Història del banquer Mir» (nucli
a partir del qual es desenvolupa el sis-
tema narratiu de capses xineses), que
procedeix clarament d’El rei Lear, però
que també incorpora els recursos del
serial fulletonesc. Naturalment, amb
aquesta manera de fer es vol anar més
enllà de la simple paròdia brillant; com
en el model de Cervantes, hi ha un res-
cat moral de valors perduts, i, a partir
d’aquest rescat, un enlairament pode-
rós cap als conflictes fonamentals de
l’existència.

La multiplicitat de narracions descen-
deix de la tradició de Les mil i una nits,
El Decameró, El Conde Lucanor, etc. La
seva estructuració novel·lística fa pensar
en títols com El manuscrit trobat a
Saragossa, de Potocki. Es pot dir que hi
ha tres novel·les en El Jardí dels Set
Crepuscles. La primera seria la novel·la
de la novel·la: les pàgines que escriu el
savi investigador Palol i Moholy per
explicar-nos les peripècies erudites de la
recuperació, fixació i datació del text.
Les altres dues novel·les pertanyen a
l’òrbita del narrador-protagonista i es
produeixen simultàniament: una d’elles
conté la fuga de Barcelona i l’acció que
es produeix en la mansió-refugi; l’altra
la formen les històries superposades que
va sentint el narrador. Aquestes histò-
ries, enormement variades però relacio-
nades sempre entre elles, per afinitat o
per contrast, constitueixen una autèntica
antologia de gèneres que conté diverses
modalitats narratives (psicològica, histò-
rica, de ciència ficció, d’intriga, eròtica,
política, etc.) i que és un apassionat
homenatge i una incitació al vici de lle-
gir. Però les narracions no estan única-
ment al servei d’assegurar-nos la diver-
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sió; el lector s’adona de seguida que
es va formant un teixit fascinador de
correspondències entre allò viscut i
allò narrat, i veu que cada narració
afecta no només a les altres, sinó
també a la identitat dels narradors
que s’hi van revelant. El procés es fa
encara més inquietant quan pensem
que els narradors parlen a través del
narrador protagonista, amo pervers
de totes les dades i maquiavèlic simu-
lador d’ignorància. 

Qui és l’organitzador d’aquesta
omnisciència peculiar? Per què i per a
qui narra? És simplement un escriptor
o els seus propòsits van més enllà de
la literatura? Sense incórrer en el mal
gust de contestar aquestes preguntes,
assenyalaré tan sols que la seva face-
ta de narrador conté la de personatge
(el que, per exemple, fuig de Barce-
lona) i la de receptor d’històries (l’in-
dividu que intervé passivament en la
tertúlia de la mansió). El protagonista
organitza el seu joc des d’aquesta
posició privilegiada. Els múltiples
punts de vista que les històries posen
en circulació per ell són una arma de
doble tall: suggereixen una dissolució
aparent del jo en la infinitat de pers-
pectives, però, alhora, el projecten
fins a dimensions monstruoses, perquè
la seva veu ho conté tot. 

Podem suposar que hi ha certes
equivalències entre l’aventura del
narrador i el compromís que assumeix
el seu creador. Rere el caràcter enci-
clopèdicament narratiu d’El Jardí dels
Set Crepuscles, hi ha una indagació

sobre les relacions entre l’escriptura i
les zones més sagrades de la intimitat,
i el sentit poètic de l’obra es nodreix
sobretot del paradoxal significat per-
sonal que conté. El lector que estigui
familiaritzat amb els versos de Miquel
de Palol trobarà a la novel·la molts
ingredients del seu personalíssim món
poètic. Penso, per exemple, en un lli-
bre com El Porxo de les Mirades,
premi Carles Riba 1982. Però en
aquesta aposta personal no hi ha gens
de patetisme. Al contrari, tota l’obra
traspua el plaer de l’escriptura i el gust
de narrar, i al lector no li costa gens
deixar-se endur pel pur goig de llegir. 

L’estructura complexa d’El Jardí dels
Set Crepuscles necessita, com ha dit el
seu autor, un estil que «no es noti»,
que faciliti les coses al lector i que,
alhora, sigui la veu que recull totes les
veus de l’obra, sotmeses al seu accent.
Aquesta «naturalitat» es recolza en
una riquesa verbal extraordinària, en
la qual, per cert, no trobem cap dels
tics ridículs que tan sovint atempten
contra l’idioma, uns tics que Palol
parodia molt divertidament en el ter-
cer volum de la novel·la. Els vells pre-
ceptes del plaer i l’ensenyament estan
garantits en aquesta obra. Don Juan
Manuel va dir del seu Conde Lucanor:
«sería maravilla, si de cualquier cosa
que acaezca a cualquier homne non
fallare en este libro su semejanza que
acaesció a otro». Aquesta faceta de
mirall moral, que és consubstancial als
exemplaris, forma part del planteja-
ment d’El Jardí dels Set Crepuscles, i
l’irònic didactisme del llibre està
impregnat de la fredor empírica que
caracteritza els clàssics. 

Les grans obres han sorgit sempre
del més noble de l’ambició literària, i
el coratge i la força amb què Miquel
de Palol ha escrit el seu llibre són una
prova consoladora que aquesta noble-
sa encara existeix.                

Pere Rovira

Aquesta nota procedeix d’una ressenya
que l’autor va publicar a La Vanguardia
l’any 1989, per celebrar l’aparició d’El
Jardí dels Set Crepuscles.


