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Miquel de Palol (Barcelona, 1953)
ha aplegat en un volum de caps i
puntes (aperitius i postres, en diu
ell) algunes de les seves creacions
recents: diverses col·leccions d’afo-
rismes, una sèrie de contes experi-
mentals que havien aparegut a El
punt/Avui i que duen el títol pom-
pósd’“Exercicis de complexitat va-
riable”, una obra de teatre que no
es va representar (entre d’altres ra-
ons, suposo, perquèuna de les pro-
tagonisteshadedir algunsdels tex-
tos amb una titola a la boca) i el
guió per a una pel·lícula basada en
Incerta glòriadeJoanSales. Encap-
çala aquests escrits un prefaci que
és unadefensa de la complexitat li-
terària enfront de la pèrdua de je-
rarquies culturals que Palol veu
com un signe del temps i com una
de les xacres de Catalunya, amb
unes classes dirigents endogàmi-
ques i una societat incapaç d’ensu-
mar la grandesa. Amb un discurs
que recorda els imparables de fa 10
o 12 anys, de qui va ser impulsor i

cap de colla, Palol no s’està de qua-
lificar la gent del país demediocre,
semiinstruïda, covarda, analfabeta
i nana mental. I veu en el menys-
preu de la cultura un dels punts fe-
bles del procés sobiranista actual.
Palol és un enorme escriptor

que de vegades ha pecat de dema-
nar als seus lectors l’esforç que ell
mateix no ha estat disposat a fer.
Per potència intel·lectual, per am-

plitud de referents, per ambició,
per capacitat pulmonar (la bufera
que li permet escriure centenars
de pàgines, amb desenes de perso-
natges, amb estructures que pre-
nen com a referent les matemàti-
ques o la música), ha bastit una
obra sense equivalents ni aquí ni a

fora, amb moments narratius molt
brillants, ambgrans intuïcionspoè-
tiques, en què es debaten idees
morals, culturals, econòmiques i
socials, des d’una perspectiva in-
teressantíssima que connecta l’ex-
periència de la seva generació (els
poetes dels setanta que sortien del
franquisme amb un afany de lli-
bertat), amb els valors que repre-
senten per a la cultura europea el
barroc, el romanticisme i la crisi
de la modernitat. Si de tot això
Palol n’hagués fet tres o quatre lli-
bres escrits i rescrits, concentrats,
que acompanyessin el lector en les
seves reflexions i troballes, l’apor-
tació encara hauria estat més
important.Tal comhaestat produï-
da i editada, és el lector qui ha de
fer aquesta feina de selecció i de
síntesi.
Per tot plegat, potser, Palol se

sent tan còmode escrivint aforis-
mes: llença idees, de vegades n’en-
cadena dues o tres que li permeten
expressar pensaments més elabo-
rats. La contundència dels textos
breus li permet exaltar-se fins a ar-
ribar a l’exabrupte i provocar, que
és una de les coses quemés li agra-
da d’aquestmón. Endevinar-la ben
endevinada o trenar una filigrana
filosòfica. Són les funcions comple-
mentàries de l’aforisme, que Palol
glossa en la figura bipolar de l’ar-
quer orfebre. El format escairat i
trencat permet el matís, la contra-
dicció i l’autocrítica: n’hi ha prou
d’escriure un nou aforisme des
d’un altre punt de vista. Ho defi-
neix molt clarament en una de les
entrades de la part final: “La diver-
sitat de registres també unifica”.El
Llac dels Signes fa pensar en els lli-
bres que Miquel Bauçà escrivia en
els darrers anys de la seva vida:
una literatura entesa més com a
emanació que no pas com a articu-
lació o construcció.
Palol parla demil coses (de l’irra-

cionalisme en art, del liberalisme
econòmic comahereudel feudalis-
me, de si la cuina és art, dels re-
trats vistos d’esquena).De la triada
Martí Pol-Lluís Llach-Guardiola o
delYoyasdeGranHermano.Hi en-
cadena reflexions sobre l’escriptu-
ra, els lectors i la recepció dels
seus llibres: “Des de quan la igno-
rància del públic és un defecte de
l’artista?”, diu Gonomon a l’obra
de teatre que va escriure per encàr-
rec de Pere Planella i Roger Còn-
sol. A propòsit de la mala llet dels
genis: “De la genialitat no es repo-
sa”. O més endavant, també a la
part final: “‘Escrius molt’, dius la
guardiana dels bons costums cada
cop que publico un llibre. (...) En
cap altre art, només en literatura,
un terme –grafòman– equipara
amb alcohòlics, ludòpates, drogo-
addictes i obsessos sexuals”. Junta-
ment amb una obra immensa, Pa-
lol ha creat unpersonatge, lligat fa-
talment a la rebuda que han tingut
els seus llibres, la figura d’un gran
autor dels marges, que representa,
potser millor que res ni ningú, el
delit i el sacrifici de la literatura. |

madre o incluso desde un poco an-
tes”– i la seva mare, que veiem al
safareig o donant el pit als bessons,
amb els mugrons com els pinyols
d’un préssec. La família de l’anò-
nim narrador pertany al bàndol de
l’infortuni. El pare és un personat-
ge misteriós que inspira por al seu
fill, un nen massa petit per a la se-
va edat, espantat i conscient que la
seva vida serà “una sucesión de
calamidades”, dedesastres i depèr-
dues. La mare representa la reali-
tat, i per això la veiem plorant con-
tínuament “como si tiritase”.

Tots viuen al carrer Lanuza, al
popular barri de la Trinidad, que
es prolonga als blocs d’edificis,
amb nens que sembren la por amb
les seves barres i navalles, i als Pa-
vellons Militars, on els tres amics
(el narrador, l’Ernestito i en Mau-
ri) van a la recerca de qui sap quins
secrets. Ambprou feines hi ha des-
cripcions dels indrets, que els vi-
vim a través dels personatges. No
hi ha dades sobre l’època de l’acció
i molt poques referències a la vida
moderna, cosa que serveix per in-
tensificar la sensació d’irrealitat en
unbarri sòrdid, dominat per la vio-
lència i la por, així com pel desco-
briment del món, amb els seus
atractius i les seves amenaces.
Malgrat les diferències socials,

alguna cosa els uneix a tots, enca-
ra que aquesta unió estigui feta
també d’enfrontaments. Una de
les revelacions més intenses és la
del sexe. La violenta nuesa de la
Popi, baixant-se les calces, orinant
i exhibint-se i, com a contrast, la
Tusa, la tieta de l’Ernestito, fasci-
nant en la seva insinuada sensuali-

tat. “Aveces sentía que la Tusa era
mi verdaderamadre.Diosmío, có-
mo me gustaba tener esta sensa-
ción”. I serà el cop que li dóna
l’Ernestito al cap amb un tros de
carbó cristal·litzat el que l’acosta-
rà més a ella, units, com es veurà,
no per un amor impossible, sinó
per la sang. I, com a La peste
d’Albert Camus, la invasió de les
rates ho altera tot, desemmascara
els personatges, que ara viuen en
la humiliació i el terror, i desenca-
dena la tragèdia final insinuada al
llarg del llibre.
Som davant una novel·la inten-

sa, entranyable, plena de subtils
suggeriments i enriquida per una
sèrie de motius recurrents, encara
que llastadaperuna incòmoda sen-
sació d’anacronisme i per una pro-
sa reiterativa –“para seguir la ley
de la calle, la de la repetición”–,
quan la depuració ha estat –i ho
continua sent aquí en els seus mi-
llors moments– una de les quali-
tats més notables de l’escriptura
d’Antonio Soler. |
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