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L’obra assagística:
Palol lliura les claus

(però no totes)

D’uns anys cap aquí —concretament,
des del 2003—, Miquel de Palol ha
obert dins la seva obra una línia assa-
gística que ha vingut a afegir-se (i,
com mirarem d’explicar a continua-
ció, a complementar) a la seva reco-
neguda trajectòria com a poeta i
novel·lista. 2003, en efecte, és la
data de publicació de Jacint Ver-
daguer, una biografia de mossèn Cin-
to publicada en castellà amb motiu
del centenari de la mort del poeta de
Folgueroles; de La poesia en el bou-
doir, un aplec d’articles, conferències
i pròlegs que tenen com a element
comú i central la reflexió sobre dife-
rents aspectes de l’escriptura i la lec-
tura, i d’Els proverbis, un recull d’afo-
rismes dividit en quatre blocs temàtics,
dels quals un, el titulat «Capritxos»,
aborda específicament, en paraules
de l’autor, «qüestions poètiques,
literàries i artístiques». A aquestes
referències cal sumar-hi ara Dos poe-
tes. Impressions d’Espriu i Vinyoli,
publicat a finals de 2006, i encara els
articles hebdomadaris que, de fa tres
o quatre anys, escriu per al suplement
«Cultura» del diari Avui sota l’epígraf
d’«Illes perdudes», i que consisteixen
essencialment en apunts d’idees estè-
tiques, relatius, com no, a la literatu-
ra, però també a la música, que Palol
—com ha reiterat en diverses oca-
sions— considera el llenguatge artís-
tic superior.

Dels escriptors catalans en actiu,
Palol és sens dubte un dels que menys
marge deixen a la improvisació: això
vol dir que no publica res que no res-
pongui a un projecte literari concret
que va quedar definit d’ençà de l’a-
parició d’El Jardí dels Set Crepuscles,
la seva primera novel·la, que per una
banda destil·la tot el discurs poètic
desenvolupat en els llibres anteriors
mentre que per una altra anticipa i
fixa els paràmetres per on haurà de
discórrer la seva obra a partir d’a-
quell moment. Fins i tot aparents diver-
timentos com Fot-li, que som catalans!
o la seva seqüela, Fot-li, més que
encara som catalans!, signats conjun-
tament amb Xavier Bru de Sala i Julià
de Jòdar, s’integren dins un vector, o
subvector, perfectament definit en el
gran plànol de l’edifici palolià, que
en aquest cas seria el de la poesia
satírica.

Establert això, la pregunta del milió
sorgeix sola: amb quin propòsit l’autor

decideix obrir i perseverar en aquesta
línia assagística, i a més en un moment
que la seva obra de ficció —en vers i
en prosa— sembla haver assolit un
nivell òptim de maduració i reconei-
xement?

Doncs amb el propòsit d’explicar-
se; o potser més ben dit, de propor-
cionar als lectors claus d’accés a la
seva literatura. Pot semblar una res-
posta una mica pedestre i fins i tot
capciosa per la claudicació que
segons com sembla suggerir; però
que té implicacions fondes, relatives a
la responsabilitat de l’escriptor envers
la pròpia obra. Decebut o insatisfet
—i amb motiu— amb la recepció dis-
pensada a la que fins ara és la seva
peça més important, El Troiacord (un
veritable cim literari del segle XX, tan-
mateix acollit entre el rebuig o el recel
dels uns, el desconcert dels altres i
l’admiració bajana i fins i tot bavosa
dels de més enllà), Palol es concentra
a desfer el que en podríem dir el
malentès de la monumentalitat que
sembla acompanyar-lo, i que interfe-
reix de forma demostrable entre la
consolidació del projecte literari
abans esmentat i la percepció que en
reben els seus coetanis.

En una primera part de l’operació,
els textos enumerats al començament
serveixen aquesta voluntat d’autoex-
plicació, ja sigui des de l’elucubració
teòrica —però també vivencial i
moral— sobre el propi ofici que tro-
bem a La poesia en el boudoir, a Els
proverbis i als articles de la sèrie «Illes
perdudes», ja a les semblances sobre
altres escriptors com ara Verdaguer,
Espriu o Vinyoli. Quan un escriptor
parla d’un altre, el joc de reflexos
acostuma a resoldre’s a parts alíquo-
tes entre el retrat i l’autoretrat, i Palol
no vol ser cap excepció a aquesta
regla no escrita: així, el seu Verdaguer
és tan seu que acaba dient-nos tant de
Verdaguer com del mateix Palol, però
això no treu gens d’interès a la seva

lectura de mossèn Cinto, equidistant
del positivisme historicista i dels expe-
riments neoavantguardistes sense
gasosa que tants estralls han causat
entre diverses generacions de lectors.
I el mateix podem dir de Dos poetes,
on la brevetat no és excusa perquè el
llibret forneixi alhora un testimoni de
primera mà, malauradament insòlit,
sobre dos dels autors més rellevants
de la modernitat catalana, així com
un registre prou exhaustiu de dades
sobre la importància formativa que el
tracte personal amb aquests dos colos-
sos contraposats (però no antagònics)
ha revestit en la vida i l’obra de Palol.

L’operació autoexplicativa es com-
pleta amb una segona part que mereix
comentari a banda però que no deixa-
ré de consignar, perquè és estrictament
paral·lela al desplegament de l’obra
assagística. Em referesc als Exercicis
sobre el punt de vista, nou llibres
corresponents a tantes altres formes
expositives, d’acord amb el següent
esquema: I), Tots els ets i uts (publicat
amb el títol de Les Concessions), nou-
velle; II), Un Home Vulgar, apòleg; III),
Contes en forma de L, figuracions; IV),
Gallifa, conte; V), L’Illa dels Morts,
novel·la; VI) Dos poetes, història; VII)
Aire pàl·lid / Palimpsest, faula; VIII),
Deudanís i Flodencens, mithistorema;
IX), El Testament d’Alcestis, cinta. Ca-
dascun dels títols se sotmet a l’advoca-
ció d’una de les muses, correlativa-
ment: Polímia, Melpòmene, Terpsícore,
Èrato, Cal·líope, Clio, Euterpe, Talia i
Eurània. Com podem comprovar, cinc
de les nou parts del pla ja es troben a
disposició del lector; les altres quatre
són d’aparició més o menys imminent.

En resum, un front assagístic i un
altre de ficcional oberts simultània-
ment per tal d’enriquir el món literari
de Miquel de Palol i alhora facilitar-ne
les claus per a la comprensió i el des-
mentiment de la llufa críptica que l’au-
tor desitja despenjar-se. Hauria de
reeixir-hi, perquè l’enorme valor intrín-
sec de l’aportació de Palol a les lletres
modernes així ho exigeix. Però, les
claus oferides per l’amo del castell
exhaureixen tots els recorreguts possi-
bles? Bé, aquí la resposta és tan sen-
zilla com necessàriament severa: natu-
ralment que no, mai de la vida. Què
us pensàveu...?
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