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ENLLUERNAMENT I CRÍTICA

(Pélcapell. Exili interior núm. 15, abril 2012, Calonge-Vila de Gràcia. 
Portades i il·lustracions de Manuel Boix. 

Impressió: Tirrena S.A., Manacor)1*

Antoni Prats

Es tracta d’una publicació periòdica que ha dedicat un número 
a glossar l’obra i la figura de Josep Palàcios, un escriptor força 
admirat –“de culte”, segons s’ha dit i repetit-  i amb algun premi 
literari d’especial prestigi. Tanmateix, l’obra publicada d’aquest 
autor, sovint esparsa i de difícil accés, a penes ha cridat l’atenció 
dels crítics, almenys en el moment de ficar-se a llur faena. De fet, 
d’abans d’aquesta entrega de Pélcapell, n’hi ha poc més que un breu 
dossier de fa uns anys en el núm. 44 de la revista Caràcters. En 
aquest, Antoni Furió aportava un article escrit amb l’amenitat i la 
mestria habituals, fent broma de xafarderies sobre el parentiu entre 
l’obra de Joan Fuster i la del també suecà Palàcios. La xafarderia, 
ja se sap, és la sal si més no de la Literatura, com li agradava dir a 
Josep Pla. Però en aquesta ocasió Furió només arriscava algun tret 
orientatiu per a la lectura de l’obra de l’autor en qüestió: “L’estil 
ho és tot, quan es tracta de Palàcios”. I certament és així, malgrat 
que semble una d’aquelles banalitats reduccionistes que solen dir-
se de tants escriptors, perquè, com també hi apunta aquest crític, 
el seu “estil de sempre” ha estat “enrevessat”, necessitat per tant 

* El títols de crèdit d’aquesta publicació adjunten també l’adreça següent: pelcapell@
gmail.com.  
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d’una atenció lectora excepcional. Tanmateix, la col·laboració en el 
mateix dossier d’Isidor Cònsul, tot i abundar també en qüestions 
anecdòtiques, extreia de la seua segona –se suposa que laboriosa- 
lectura d’alfaBet unes coordenades útils –mont o poc encertades: 
això ja ho escatirà el possible lector de Palàcios- per millor capir 
l’obra d’aquest escriptor de Sueca: “En el seu conjunt, s’hi mou 
una cosmovisió lírica menada des de la solitud i la mordacitat 
d’un estoic: un món enriquit per símbols i referent mítics, sobretot 
de la mitologia cristiana, que també sap omplir-se de sarcasme i 
violència, i on les pinzellades d’humor i els tocs d’ironia s’encavallen 
amb imatges de dolor i situacions travessades per l’angoixa.”  
Per altra banda, Cònsul hi apuntava alguns possibles referents 
literaris contemporanis.

Endemés, aquell dossier, a part d’un article laudatori, ben 
fonamentat, de Joan F. Mira, aportava una prosa –narrativa?- del 
propi Palàcios, un protagonista de la qual és l’escriptor responsable 
d’una segona prosa literària del dossier, Manuel Baixauli, que 
referia algunes anècdotes entre tots dos autors. Quin sentit tenien 
aquests dos treballs en ”una revista de llibres”, segons diu ser 
Caràcters? El problema era –i és- la dificultat de trobar lectors 
crítics de Josep Palàcios, un escriptor que, sense cap advertiment 
sobre la seua singularitat, costa de veure’l venir i descoratja el 
lector, sobretot si no és gaire exigent. I si a més a més volem que 
aquest hi diga la seua, tal volta és demanar-ne un  gra massa. 
Una sortida elegant pot consistir en tractar de fer literatura amb 
l’autor en qüestió com a pretext. 

Aquesta incitació ha estat –en part almenys- el punt de partida 
del número 15 de Pélcapell, que vol ser un aplec de missives a 
Josep Palàcios. Així ho explica la signada per J.(C.) P.(A.): “Neix, 
en efecte, d’aquest desig de compartir furor i fervor envers la 
seva obra, senyor Palàcios, per això ens hem reunit uns quants, a 
manera de banquet orgiàstic o de bacanal lletròfaga, ben disfressats 
i emmascarats per a l’ocasió...” I com que el gènere epistolar és 
força llaminer per a tot lletraferit per tal com permet una àmplia 
gamma de possibilitats, hi trobem des de l’intent més explícit de 
plagi estilístic de l’escriptor destinatari a l’estudi amb tots els et i 
uts de l’exigència acadèmica. 

El primer col·laborador, que signa amb les inicials j.t., li fa saber 
a l’autor com va conèixer alguns textos seus alhora que comenta la 
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condició palaciana de pertànyer al col·lectiu dels escriptors ocults, 
i Francesc Bononad assaja un homenatge sense encertar en el com, 
dubtant i movent-se entre paradoxes –tan del gust de l’escriptor 
homenatjat- , un reguitzell de contradiccions iròniques que afloren 
de nou en el treball de Salvador Company o/i Lev R. O’leory, que 
pareixen voler suggerir el descobriment al·lucinat i festiu del medi 
domèstic on l’escriptor del carrer Pou de Sueca diu la seua o el que 
siga. I Pau Vadell i Valbona expressa la seua admiració davant 
Josep Palàcios bellugant-se entre la cita directa i l’elogi encomiàstic: 
“Tu ets una nau plena d’esperma que cerca ones encabritades per 
solcar. [...] Ets un bou i nosaltres l’herbeta, magra-magra, mústia, a 
la vorera del camí. Sequera, sequera t’he dit!”    

Un altre article-carta,  “analfaBet”, del qual diu ser l’autor j-f, 
aporta algunes caracteritzacions del de Sueca: “eremita tipogràfic”, 
“home manuscrit” i “curós editor no venal”. Endemés, confessa les 
dificultats amb què va entropessar en acarar-ne la lectura: “Em 
cal reconèixer-vos que la meva primera lectura fou irrellevant per 
immadura, inconclusa: aquella sintaxi tensada fins a la màxima 
expressió, de pedra picada i que arriba a cotes altíssimes de 
pensament, [...] aquesta sintaxi, en definitiva, em va derrotar.” 
Malgrat tot, “en reblar-hi esforços tal com la literatura de debò 
exigeix”, ha trobat en l’obra d’aquest “referències temàtiques a 
l’univers cristià tractades des d’una vessant existencialista.” I 
encara, seguint els dicteris del mateix escriptor, afirma: “Acceptem-
ho sense escarafalls: la veritable Literatura, la ela majúscula, no 
és la que ens fa millors o pitjors persones ni ens aboca al ver, al 
bo o bell, a l’extint o a l’etern, sinó la que ens abassega fins a la 
neutralització.” Fet i fet, davant la impossibilitat de capir qualsevol 
sentit a “la veritable Literatura”, la de Josep Palàcios en aquest 
cas, l’autor de l’article ens proposa: “Llegir sense prejudicis ètics, 
sense valoracions distorsionadores, sense encotillaments. Llegir, 
sí, llegir per llegir. Llegir.”

Tot just, la col·laboració d’Isabel Robles es titula “enlluernament”, 
perquè és el millor que podem esperar al capdavall de la lectura de 
Josep Palàcios. I això és molt val a dir, al parer de qui ací ressenya, 
si pensem amb Joan Fuster que allò que en definitiva caracteritza 
la poesia és la seua capacitat d’enlluernament. I com la poesia, 
l’obra de Josep Palàcios demana lectures regolfades. “Per això -hi 
diu l’autora de l’article-, quin suposat deixeble, o aspirant -també 
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en femení-, seria capaç d’il·luminar tot l’abast d’un escrit teu? 
No qualsevol. Sobretot ningú que no haja exercit prèviament la 
relectura com a mètode; la calma com a actitud; el descobriment 
de cada matís com a plaer, i el refús dels tòpics que indiquen 
la ignorància sobre la teua obra. I amb tot, encara n’hauríem 
de parlar. És just: a tal exigència en l’escriptura, una exigència 
semblant en la lectura.” Tal vegada no es pot expressar millor el 
conflicte del lector poc avesat davant una obra tan densa com la de 
Josep Palàcios.                  

         

 


