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Tot aquest excurs a compte de
Pascal ve a tomb perquè la novel·lísti-
ca de Porcel participa, al meu enten-
dre, d’aquest plantejament i es desen-
volupa dins d’uns paràmetres en certa
manera equiparables als de la con-
cepció pascaliana. Els personatges
de Porcel pateixen també aquest
pànic existencial que es deriva de la
radical ignorància dins la qual es tro-
ben sumits en relació al món o a l’u-
nivers del qual formen part. I així, es
divideixen ràpidament en dos grans
grups: els que actuen com a objectes
passius de les forces que actuen sobre
ells, i que per tant es resignen fatal-
ment a acceptar allò que la vida els
depari, i els que en podríem dir
els herois porcelians, que són aquells
personatges que tenen consciència de
si mateixos com a canyes pensants i,
per tant, de la seva relativa superiori-
tat respecte de l’Univers, i que, a par-
tir d’aquesta consciència, es fan
càrrec de la vida com a fenomen
perpètuament canviant —tal com la
definia Heràclit— i miren d’emmotllar-
s’hi, d’assumir aquest corrent de
canvi continu i treure’n partit a favor
seu.

Amb tot això no intento establir
comparacions estúpides entre Porcel,
Heràclit i Pascal: només intento
assenyalar dos dels múltiples topants
que presenta la seva obra amb la
gran tradició universal, i en certa
manera, donar una idea de la mesu-
ra o la importància d’aquesta obra.
Porcel sap que la literatura és com la
vida, que parteix de la vida i torna
cap a ella, i que, si no és així, en una
carcassa formal que pot resultar bri-
llant però que finalment no respon a
cap voluntat artística pròpiament
dita. Per això, la literatura de Porcel
funda un món que explica i a la
vegada amplia el món en què vivim
ell i els seus lectors, i aquesta funda-
ció és el resultat de la voluntat de
construir una memòria de l’etern. Tot
això l’ha convertit, per superioritat
pura i simple, en una referència per
a lectors de diverses generacions, i
estic segur de no equivocar-me si pro-
nostico que el mantindrà en la seva
preeminència per a les generacions
futures. Si és que hi ha cap futur, és
clar, però això ja seria una altra
història.

Sebastià Alzamora

Una retòrica 
de l’esbós (notes sobre

la narrativa breu de
Baltasar Porcel)

En el seu assaig psicobiogràfic sobre
Leonardo da Vinci, Freud interpreta la
reconeguda dificultat de l’artista per
acabar les seves obres, i el desinterès
que sentia envers les ja finalitzades,
com el signe d’una sublimació de la
libido en curiositat: l’instint d’investi-
gació sexual, reprimit en la infantesa,
reapareix en forma de voluntat de
recerca artística, tan persistent que
impedeix que el creador doni res per
conclòs. Freud vincula, així, l’afany
d’investigació de l’adult amb la curio-
sitat sexual del nin —transformada, en
el cas de Leonardo, en una homose-
xualitat «ideal».

També la narrativa breu de Porcel fa
sovint, tot i la seva aparença compacta
i la seva llengua resoluda —mascla, en
dirien els modernistes—, un efecte d’i-
nacabament: trames sense expandir,
personatges entrevists fugaçment, histò-
ries que es perden en la virtualitat de
les possibilitats argumentals, fragmenta-
ció... Pensem en narracions com «Els
blancs prodigis de l’ametller florit»,
«Donya Bàrbara, cap al tard» o «Una
gran senyora», que desgranen anecdo-
taris sense desenvolupar-los mai. 

I malgrat tot, a pesar de l’aparença
d’obertura, aquests trets no constituei-
xen cap invitació a la cooperació d’un
lector que tanqui els textos —l’hora del
lector ressona poques vegades en l’es-
criptura porcel·liana—, sinó que par-
len de la salvatgia d’un discurs que es
nega obstinadament a la clausura.
Perquè, com deia George Eliot, la
naturalesa d’una conclusió, en el millor
dels casos, és la negació.

Aquesta arduïtat a l’hora dels aca-
baments té el seu contrapunt en una
preferència pels moments germinals
de la narració: aquelles frases ini-
cials en les quals l’autor marca terri-
tori per definir l’ambient i el to dis-
cursiu. Porcel inverteix totes les ener-
gies en la determinació precisa de la
gènesi dels seus mons ficcionals, en
la definició exacta de les atmosferes
en què es mou el narrador, i, un cop
fet això, deixa l’escriptura a lloure:

queda en segon terme el poliment
d’aquests mons, l’estil. O això ens fa
creure. 

Perquè l’inacabat constitueix, amb
la seva presència mancada, tot un sis-
tema retòric: una manera de fer que
fingeix la improvisació, la manca de
planificació i la divagació per tal d’o-
brir pas a una expressió del propi
món basada en la insistència. Les
narracions de Porcel configuren un
univers tossut que creix per intensifi-
cació més que no pas per addició: hi
són constants la reutilització de pre-
textos i de personatges (pensem en
l’erudit Arrom, en el sergent de la
guàrdia civil Benet Ripoll, en l’aventu-
rer Santiago Perelló...) i els transvasa-
ments argumentals del conte a la
novel·la («El gran galiot» i «Estimada
Aurora» en són casos paradigmàtics)
que, com ha notat la crítica, conver-
teixen les narracions en camps de
proves per a escenaris més amplis.
D’aquest creixement horitzontal, que
cerca l’engruiximent del substrat
anecdòtic en comptes del seu allar-
gassament, en són prova les paraules
de Porcel al pròleg a Les maniobres
de l’amor, quan, referint-se als dos
primers contes del recull, «La lluna
feliç» i «Els penjats», es demana:
«¿no reflecteixen ja la meva obra sen-
cera, contingut i llenguatge?». 

La trajectòria contística de Porcel és
un itinerari per l’ambivalència genèri-
ca, el reciclatge de materials i la hibri-
desa tonal. Des dels reculls Crònica
d’atabalades navegacions (1971) i
Reivindicació de la vídua Txing
(1979) fins a l’aparició de Les manio-
bres de l’amor. Tots els contes, 1958-
2001 (2002), els relats han ballat en
un joc constant de reubicacions i
redistribucions —palès en diverses
compilacions i antologies— que ha
posat de costat, en una amalgama
inextricable, l’article periodístic, el
conte, la prosa, la narració, l’evoca-
ció i la nota de viatge. 

En el darrer d’aquests reculls, Les
maniobres de l’amor, els contes apa-
reixen agrupats segons una taxonomia
prou vaga: «les maniobres de l’amor»
recull els textos que parlen de l’erotis-
me i de la carn, «les ombres xineses»
aplega els de temàtica orientalista (i
faig servir el terme en el sentit polític
que popularitzà E. Said, atès que
Porcel descriu l’Orient amb totes les
fascinacions i prevencions que caracte-
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ritzen la visió de l’altre des d’un euro-
centrisme tentacular) i «la lluna vella»
reuneix les narracions centrades en el
món d’Andratx. Una taxonomia que no
aconsegueix ocultar que el primer que
problematitzen aquests textos és la
noció mateixa de gènere contístic. En
les terres porcel·lianes les separacions
genèriques (novel·la, conte, prosa,
periodisme, assaig) existeixen com una
qüestió pragmàtica i com una actitud
autorial (determinada per les lleis de
l’oportunitat i del mercat editorial), més
que no pas com l’acatament de les nor-
mes estilístiques d’una institució discur-
siva socialitzada. 

Aquesta obertura es concreta en la
labilitat del jo enunciant, que es pre-
senta sota estratègies contradictòries.
Per un costat, el caràcter fugisser o
heraclià que invoca el pròleg a Les
maniobres de l’amor sembla respondre
a un gust ferotge per la immediatesa,
per un present desarrelat i alienador
que molt sovint, en contes com
«Estimada Aurora», «L’home nou» o
«A la Rambla de Catalunya, el 2025»,
s’emplaça en un escenari urbà. La ciu-
tat és l’espai natural de la descomposi-

ció, l’hàbitat que converteix els
humans en depredadors. Per un altre
costat, rere la duresa del carpe diem
és possible descobrir una actitud
nostàlgica, una consciència de perti-
nença a una tradició, en relats com
«Araceli Notario, cada diumenge»,
«Clàudia» o «Apòleg de la Dama». Els
dos tons, l’egocèntric i l’elegíac, es
combinen de manera imprevisible,
sense cap transició o il·lació, i substi-
tueixen el principi de causalitat per un
subjectivisme arbitrari, tirànic.

D’altra banda, la indeterminació de
les narracions porcel·lianes s’escenifi-
ca en un joc constant d’ocultació de la
ficcionalitat. Una ocultació que no té
res a veure amb la recerca de proce-
diments metaficcionals que porten a
terme els autors postmoderns sinó que
s’instal·la, irònicament, en un estadi
platònic de defensa de la veritat.
L’al·lusió a elements històrics o pseu-
dohistòrics (cartes, manuscrits, articles
erudits) en relats com «Sant Ciril
d’Alexandria», «Mirall d’iniquitat»,
«Leonora, al galop», «Notícies morals
de 1917» i «Uns aires romàntics i llun-
yans», té una funció veredictiva —anti-

ficcional, en diria Philippe Lejeune—
que no pot ocultar, tanmateix, el relati-
visme més absolut. Tot és reversible, els
personatges poden canviar de tarannà
en un segon... Ni tan sols la referència
al document científic més contrastat
pot assegurar la consecució d’un
coneixement fiable.

Les fonts? Isak Dinesen, Azorín,
Miquel dels Sants Oliver, l’escriptura
naturalista de Salvador Galmés... I,
potser, l’Espriu de Les roques i el mar,
el blau, que a la meva manera de
veure reapareix, encara que molt
transformat, en la mitologització des-
creguda de textos com «Agamèmnon
i Erika a Micenes». Totes aquestes
veus, però, són cosides amb el fil de
la discontinuïtat, que ens posa davant
els ulls històries esquemàtiques i den-
ses al mateix temps, que, com les
escultures inconcluses de Miquel
Àngel o els esbossos de Leonardo,
obtenen la seva força precisament del
seu caràcter incomplet, d’allò que sug-
gereix el que no arriben a ser.
L’inacabat com a poètica. 

Margalida Pons


