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Miquel de Palol (Barcelona,
1953) cuina en un sol vo-
lum dues novel·les. Així
que arribem al final de la

primera (Aire pàl·lid), hem de girar el
volum del revés i començar amb la
segona (Palimpsest). No triguem gaire
a descobrir que la segona novel·la és
literalment un altre cop la primera,
però amb variacions. Palol ha clicat el
copy-paste i després s’ha entretengut a
pal·limpsestar. El joc de les set diferèn-
cies (i també del tedi i la impaciència)
ens obliga a repetir la lectura de 190
pàgines. El que canvia és el punt de
vista, però només retòricament: no
ens les havem amb cap Quartet
d’Alexandria que posi en joc mirades i
móns morals contradictoris sobre una
mateixa matèria. El joc de Palol és
més abstracte i gastronòmic: se centra
bàsicament en l’addició o supressió en
cada cas d’un ingredient.

Les novel·les de Miquel de Palol
són com un musical: si t’hi poses has

d’assumir que de tant en tant els perso-
natges s’aturen i es posen a cantar i a
ballar. En el cas de les novel·les de
Palol, es posen a especular o a follar.
Les dues cares d’aquesta pornosofia
paloliana es dissocien en aquest vo-
lum: en la primera novel·la hi predomi-
nen les digressions, mentre que a l’al-
tra les penetracions. Hi canvia la dife-
rent forma d’atracció que exerceix la
figura femenina imantadora d’Umma-
gumma (fer sexe en slang anglès i títol
d’un àlbum doble dels Pink Floyd de
1969).

Una sèrie de personatges rics, savis,
influents (sobretot els mascles) i de
molt bona presència (sobretot les feme-
lles) s’ajunten en una mansió de l’Em-
pordà per participar en una juguesca
gastronòmica de conseqüències impre-
visibles. Un milionari malalt s’aposta
el patrimoni amb els seus convidats:
s’ho quedarà tot qui endevini els ingre-
dients del plat (Aire pàl·lid) que els
ofereix per sopar. A partir d’aquí es
dispara tota una espiral de verins i antí-
dots, de seduccions i digressions esferi-
ficades sobre l’estètica de la cuina, la
cultura, el país... S’hi respira un aire
conspiratiu, veneri, sofisticat, iniciàtic,

carregat d’esgrima verbal, d’al·legoria
i d’insinuacions cultíssimes.

Amb cinquanta, setanta o cent pà-
gines menys per banda, probablement
aquesta hauria estat la novel·la més
rodona i afinada que li hem llegit a
Miquel de Palol: hi ha un cert ritme
musical que se t’endú, no hi trobem
gairebé grumolls hipotàctics ni aque-
lla prosa astènica que sembla una re-
traducció del serbo-croat filtrat per l’is-
landès. Però la novel·la es dissol en la
desmesura experimental: s’hi imposa
el menyspreu al temps del lector, la
inexplicable necessitat de castigar-lo
fins al límit de pretendre que es relle-
geixi de cap a cap una novel·la de gai-
rebé 200 pàgines per acabar desco-
brint que, amb o sense sexe, la segona
versió no aporta res més enllà del joc
retòric autofàgic. Calaix i relectura
haurien estat bons consellers. Miquel
de Palol corre el risc de convertir-se en
un nou Manuel de Pedrolo: un coet
desorbitat, un grafòman amb un nom
de prestigi convertit en patent de cors i
llicència per no parar d’expel·lir cicles
narratius expansius i experiments des-
aforats que cada vegada menys gent té
ja temps o ganes de considerar.

MANEL OLLÉ

Globalització econòmica i
fragmentació social
Alain Touraine
CCCB
49 pàgines, 6 euros
Reinventar Europa: una visió
cosmopolita
Ulrich Beck
CCCB
56 pàgines, 6 euros

Qui més qui menys, avui dia a
Occident tothom es reconeix
en els valors que es van instau-
rar arran de la Revolució fran-
cesa, i en aquest sentit hom

s’identifica més amb el poble que lluita-
va per la llibertat o la democràcia, que
amb els nobles que volien preservar els
seus privilegis a qualsevol preu. ¿I no
s’estaria reproduint avui dia el mateix
conflicte entre les aspiracions dels im-
migrants, que provenen de zones po-
bres del planeta, i els ciutadans d’Occi-
dent...? Però, és clar, ara la col·lisió
d’interessos ens agafa situats en la part
dels privilegiats. De fet, els arguments
que se solen esgrimir en el sentit que
“no es pot absorbir tanta gent de fora
de cop”, segurament ja eren emprats,
en termes anàlegs, pels nobles de París.

Davant del fet irreversible de la glo-

balització, és fàcil caure en planteja-
ments simplistes, tant a favor com en
contra, i per això són d’agrair les re-
flexions serenes i matisades com aques-
tes d’Alain Touraine (Hermanville-sur-
Mer, França, 1925) i Ulrick Beck
(Slupsk, Alemanya, 1944). De tota ma-
nera, cal dir que a la del sociòleg fran-
cès hi ha més desconfiança que a la del
sociòleg alemany. Touraine pronostica
la “fi del social”, degut a la progressiva
difuminació dels criteris que ens per-
metien delimitar i estructurar l’ordre
social. Així, mentre a Europa la gent
se seguia posicionant com a obrera o
burgesa, urbana o rural, o autòctona o
estrangera, el vent de la mundialitza-
ció hauria desplaçat i barrejat aquestes
distincions suposadament tan clares. I
això hauria comportat la caiguda d’ins-
titucions com l’escola, la família o l’Es-
tat, atès que “la crisi de la representati-
vitat es produeix sobretot perquè cada
vegada hi ha menys conjunts socials
representables”. Com a resultat de la
pèrdua de referents, hauria emergit
una violència que s’acaba confonent
amb l’expressió del malestar de viure,
ja que la globalització hauria accen-
tuat la confusió entre el que és natural
i cultural. No ens trobaríem, per tant,
davant la tradicional violència de l’Es-

tat per reprimir, ni de la població per
reclamar canvis socials (la policia i els
manifestants tenien més en comú del
que es pensaven...), sinó d’una violèn-
cia que és resultat de la pura ràbia i
desorientació, com la que s’hauria pro-
duït no fa massa a les barriades de
París.

Per la seva banda, Beck presenta el
fenomen de la globalització més com
una oportunitat que com una ame-
naça. Una oportunitat per obrir-se al
món d’una vegada, i no seguir ama-
gant el cap sota l’ala de l’Estat-nació.
Els sindicats europeus, posem per cas,
podrien demostrar d’una vegada que
realment lluiten pels interessos dels tre-
balladors, al marge de ser compatrio-
tes seus o no. En definitiva, malgrat les
seves deficiències, el nou marc europeu
marcaria la pauta d’un nou cosmopoli-
tisme que permetria “transformar un
passat bel·ligerant en un futur de co-
operació”, i que creuria que “la diversi-
tat no és el problema sinó la solució”.
El pas del temps ens acabarà dient,
però, si, davant la crisi de l’Estat-na-
ció, l’aspiració a una Europa forta, i
per extensió a un govern mundial, per
part d’autors com Beck, té bases sòli-
des o, simplement, és resultat d’una
fugida cap endavant.

Un pensament de Ketchup

Notícies llegides als diaris, fa poc, sobre una exposi-
ció de l’obra de Poussin al Museu de Belles Arts de
Bilbao em van portar a remirar reproduccions dels
seus quadres i, a causa d’això, a ficar-me de ple en

la famosa (?!) polèmica sobre les paraules que aquest pintor
va estampar en els dos sarcòfags de les respectives versions
que va fer del tema pastoral “Et in Arcadia ego”: la prime-
ra, òbviament barroca; la segona ja típicament neo-clàssica.
El quid de la qüestió resideix en el caràcter sintàcticament
complex de la llegenda al·ludida: ¿Hem d’entendre que
Poussin traduïa aquestes paraules llatines en el sentit “Jo
també (vaig ser feliç / vaig viure) a Arcàdia”, regió central
de la península del Peloponnès —no precisament arcàdica
en el sentit d’amena i verdejant—, o hem d’entendre, com ja
va fer-ho Jordi III d’Anglaterra, davant el mateix tema
pintat per Sir Joshua Reynolds: “Jo, la mort, també visc (o
regno) a Arcàdia”, atès que en el quadre de Reynolds, com
en la primera versió del de Poussin sobre aquest tema, una
calavera rebla el protagonisme de la mort, que ja suggereix
prou una sepultura? L’estudi exhaustiu d’aquest dilema a
càrrec del gran investigador de la iconografia Erwin Panofs-
ky no deixa cap dubte al respecte: els poetes llatins van
tendir a idealitzar la regió grega d’Arcàdia, cosa que, de fet,
no van fer ni Polibi ni Teòcrit, entre altres coses perquè van
veure que era una regió plena de cítares i flautes, però pobra
en paisatge. Virgili, sobretot, la va convertir en un lloc de
serenitat i d’harmonia, ric vegetalment, emblema de grans
amors i de civilitat perfecta: és una idealització de l’Arcàdia
que arriba fins als noucentistes catalans (D’Ors): lloc de
cultura, esplai i civilitat. A D’Ors aquesta falsa concepció
d’Arcàdia potser li venia de Goethe, que, arran el seu viatge
a Itàlia, va acabar d’embolicar la troca escrivint, amb entu-
siasme per les terres clàssiques: “Auch ich in Arkadien”, “Jo
també he estat a l’Arcàdia”.

Però la veritat era una altra, i no tenia res a veure ni amb
el pastoral Virgili ni amb el seu ressò del tema en la famosa

obra de Sannazaro. Pa-
nofsky, que era molt sa-
vi, va descobrir que
aquest lema ja havia apa-
regut, en plena Contrare-
forma, en un quadre de
Giovanni Francesco
Guercino, pintat entre
1621 i 1623, i que, atès el
context i fins i tot l’envi-
tricollada gramàtica llati-

na, la cosa s’havia de traduir d’una manera molt poc opti-
mista: “Jo, la mort, també sóc present a Arcàdia”; és a dir,
s’havia d’interpretar com un memento mori, i no com una
exaltació enjogassada de les segones residències o del turis-
me rural. Tot s’acaba d’entendre quan sabem que Poussin
va arribar a Roma només un o dos anys després que hi
morís “il Guercino” ja esmentat, i, molt especialment, quan
es comparen les dues versions seves sobre el mateix tema: la
primera, com ja he dit, d’impregnació barroca —amb una
calavera damunt el sarcòfag— i l’altra més idíl·lica, però
sense que el lema hagi de traduir-se obligadament d’una
altra manera. Mireu si deu ser complicada, la cosa —i
vegeu per escreix el prestigi de certes cases reials—, que els
anglesos, influïts per Reynolds i per Jordi III van permetre
Panofsky derivar el lema, amb autoritat, cap al sentit de
l’hegemonia absoluta de la mort, mentre els francesos, pel
que es llegeix a Balzac (Madame Firmiani) o a Flaubert
—que sabia llatí— (Par les champs et par les grèves), potser
per la tirada de tots dos a la bona vida, van malentendre
que el subjecte de la frase era un arcadi que s’ho havia
passat molt bé a la vida, i no la Mort.

Només he d’afegir una cosa: Barcelona s’ha posat de
moda, i la gent hi ve i s’escampa a gavadals (ja no per culpa
de l’Ors, sinó d’una infundada propaganda), per gaudir de
dies feliços, “arcàdics” i plens de felicitat: al damunt, fan
gasto a les botigues del Passeig de Gràcia, prenen el sol, i, en
tornant al seu país, diuen, joiosos: “Et in Barcelona ego!”:
“Jo també he estat a Barcelona!”. Però si els que escolten
aquesta expressió saben llatí, són anglesos, han llegit Panofs-
ky, encara més si es recorden de l’anècdota de Sir Joshua
Reynolds i el rei Jordi, i més encara si coneixen els quadres
de Poussin que fan al cas, llavors aquests interlocutors en-
tendran una cosa tan diferent com esgarrifosa: “Jo, la mort,
regno fins i tot a Barcelona”.

Proposo a l’alcalde de la ciutat que faci això, almenys
per Tots Sants: que reparteixi unes postals de la ciutat, amb
la Sagrada Família o el que sia, amb una calavera a sota
—o al damunt, com en el quadre de Poussin— i la llegenda
“Et in Barcino ego” —amb la corresponent i sàvia
explicació—, perquè l’ego distret i turístic dels nostres visi-
tants no derivi massa frívolament cap al tema del carpe
diem, i corri, com és de rigor, cap al memento mori. Potser
així els turistes, espantats, es quedaran a casa seva, llegint i
estudiant, com Montaigne, mentre esperen la visita de la
Parca funesta.

ELS VOSTRES CLÀSSICS

Et in Barcelona
ego

JORDI LLOVET

La crisi de l’Estat-nació
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“Jo, la mort,

regno fins i tot

a Barcelona”

Masia al municipi de Corçà, al Baix Empordà. / PERE DURAN
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