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De gèlid
a brusent

Inscriure l’«amor»
al teixit textual

Engrapes Aire pàl·lid d’una revolada,
i comets l’error, en què incorre el lec-
tor poc atrevit, de llegir la breu i,
massa sovint, poc encertada sinopsi,
per reafirmar o desestimar la teva
intuïció. Gires el llibre i et trobes una
altra portada:  Palimpsest. Són dos lli-
bres? És un llibre doble? En ambdós
casos, l’instint de l’ordre de les coses
indueix a preguntar-nos quin és el pri-
mer. El joc ha començat i tot just som
a la llibreria. 
De fet, dictaminar o respondre quin és
el primer esdevé contradictori per dues
raons: l’una és coartar el lliure albir i
l’altra és atendre el significat literal de
palimpsest, que és la reescriptura d’un
text prèviament esborrat. Això ens per-
metria parlar de dues versions dife-
rents, però des del sentit etimològic de
versió: acció de girar. És a dir, que
Palimpsest és el revers d’Aire pàl·lid.
La mateixa trama, els mateixos dià-
legs, però les relacions entre els perso-
natges, les accions amb intenció, ja
sigui individual o que determini a altri,
queden sostingudes, gairebé impene-
trables a Aire pàl·lid, i provoca aquell
regust de lectura insatisfeta que s’ha
de complementar amb el seu revers. En
canvi, a Palimpsest, el codi que regeix
les relacions és el sexe, el pur eude-
monisme sexual. Un erotisme que va in
crescendo a la velocitat de l’excitació
contínua del col·lectiu, dominada per
la sensualitat i el cos d’ella, la insacia-
ble Ummaguma, fins arribar a la por-
nografia més descarnada, passant per
sobre de quelcom de tràgic. 

Palol reuneix uns personatges en un
únic espai, la Petita Venècia, la qual es
converteix així en una comunitat que té
les seves regles de joc aparents i, com
a tal, exigeix un guanyador o una
guanyadora. Aquest context propicia

un terreny per alliberar uns personat-
ges tan llicenciosos en els costums
com conscients de la seva condició.
Ens trobem davant d’un llibre que es
defineix pels seus contrastos. La forma
recorda els diàlegs doxogràfics propis
del Renaixement, amb passatges
essencialment verbals, on sobergueja
l’ús sorprenent dels recursos lingüístics
i les reflexions i especulacions sobre si
«l’obra d’art és la partitura i no el
muntatge», si «la violència extrema
requereix un grau de refinament ele-
vat» o si «la cuina pot esdevenir un
model simplificat per la resta de les
arts», entre molts d’altres. Així, el lli-
bre s’omple de màximes que contras-
ten amb l’ambient despreocupat i de
joc que caracteritza la situació, amb
uns personatges que dissimulen, ama-
guen i volen quedar bé. Per aquest fet,
les cadenes de relacions s’amplifi-
quen, i aquests diàlegs modèlics,
esquelet de les dues versions, ama-
guen els objectius més primaris, en
funció dels quals s’establirà la xarxa
intrínseca del fet social. Objectius que
coincideixen amb les finalitats primiti-
ves categoritzades per Georg Simmel:
sobreviure, adquirir noves possessions
i el plaer d’ampliar i afirmar la pròpia
esfera de poder.

Aire pàl·lid / Palimpsest s’ha cons-
truït des dels límits estructurals del
punt de vista. Palol ens presenta el
text com una part del Joc de la
Fragmentació, sobre les regles del
qual ja ens havia instruït en el
Troiacord. Tot depèn sempre de la
perspectiva; per tant, el lector es veu
obligat a significar la distància entre
peça i peça. Per arribar a substancia-
litzar el sentit de l’obra s’ha de sentir
el desconcert i l’estranyament de la
impossibilitat d’una única realitat. La
complexitat es percep, doncs, a tra-
vés de la despersonalització íntima
de les relacions. D’aquí la contínua
festa sexual de Palimpsest —que es
troba entre els plantejaments filosòfics
i demostratius de Sade, i l’erotisme de
Louis Aragon— on la llibertat també
pot acabar neutralitzant-se amb el seu
antònim, ja que sempre hi ha el risc
que el sexe es transformi en un meca-
nisme, un nou ordre, sense possible
detenció ni modificació, i ens remeti
de nou als efectes de la submissió. 

Marta Font i Espriu

Aquestes cartes d’amor/desamor «de
la monja portuguesa» —d’autoria òrfe-
na— espien a bastament els trencalls
que solleva el desig amorós. Les «por-
tugueses» —editades l’any 1669, a
París, amb regitzells d’edicions— ence-
ten el gènere epistolar amorós, com
ens fa saber molt encertadament Meri
Torras en l’epíleg d’Angle, d’aquesta
traducció tan precisa, ferma i austera
d’Anna Casassas.

Les cartes inscriuen el desig a uns
texts que relaten els símptomes que
provoquen la fugida d’un ésser esti-
mat. La monja portuguesa reescriu l’es-
batanament i el dolor de l’amor, des
de la fragilitat que comporta tot aban-
donament. L’enamorament cec és un
obstacle a l’hora de preveure una pos-
sible fugida del galant. Però, també és
cert que, de vegades, l’ànima d’un
enamorat es troba abatuda pel rigor
del destí. I, aleshores, el poder premo-
nitori és la primera cosa que es perd;
l’esquema esdevé clàssic: una dona
s’adreça amb desesper a l’amant que
l’abandona. L’amant s’aprofita de la
passió i entrega de l’enamorada. Per
què? Gaudi propi, vanitat, i fotesa
d’un esperit caçador. 

Finalment, l’escriptura —les 5 car-
tes— és l’alleujament que apaivaga el
turment de la mancança i desaparició
de l’ésser estimat. Les cartes són el
remei terapèutic que fa front a l’absèn-
cia i el desengany amorós. Roland
Barthes, al llibre Fragments d’un discurs
amorós, comenta que l’absència amo-
rosa només es mou en la direcció de
l’abandonat. És a dir, només ho pot dir
aquell que es queda, i no qui se’n va.
El jo del subjecte amorós no pot per-
mutar-se amb l’altre. Qui s'ha quedat és
Mariana Alcoforado, i no el galant.

Aquesta monja, reclosa en un con-
vent des de petita, amb l’amor trenca
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