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PRòLEg

L’any 2003 vaig començar a col·laborar regularment 
a la revista de llengua i literatura BValls de Lletres 
amb una secció que es titulava i es titula “El lector 
ideal”. Vaig decidir posar-hi aquest nom perquè en 
cap moment volia fer crítica literària, sinó que el 
que volia era exposar les meves preocupacions i les 
meves fascinacions com a lectora. Així, doncs, en 
els articles que he escrit durant gairebé set anys he 
parlat bàsicament d’escriptors que m’agradaven i 
d’aspectes relacionats amb la construcció del text 
i amb els gèneres literaris. D’aquests articles he se-
leccionat els deu que he considerat que tenien més a 
veure amb la filosofia de la secció del lector ideal.

A part d’aquests deu articles, n’hi he afegit un 
que vaig escriure l’any 2007 sobre la narrativa del 
Camp de Tarragona amb motiu de la Fira del Llibre 
de Frankfurt per a la revista Kesse. En aquest article 
vaig evitar fer una anàlisi localista, perquè sóc del 
parer que la literatura no s’hauria d’analitzar exclu-
sivament des d’un punt de vista geogràfic. També 
hi he inclòs l’article que vaig escriure l’any 2008 en 
el monogràfic sobre Mercè Rodoreda a la revista 
digital Paper de Vidre. En aquest monogràfic dotze 
escriptors nascuts després del 1970 parlàvem de la 
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influència que havia exercit sobre nosaltres l’obra 
d’aquesta autora.

De fet, aquests haurien d’haver estat els dotze 
textos que haurien de conformar aquest volum, si 
no fos perquè l’1 de desembre del 2009 vaig llegir, 
i després rellegir moltes vegades més, l’article que 
Julio Cortázar va publicar a la revista Casa de las 
Américas el 1970. Just després de la primera lectu-
ra se’m van desencadenar una sèrie de reflexions 
sobre el conte i les vaig començar a escriure en una 
llibreta. Aquestes reflexions amb els mesos van co-
mençar a ocupar més espai físic i, finalment, han 
donat forma a l’article que tanca aquest llibre.
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ENCARA HI HA HISTòRIES

Me das risa, pobre. Tus determinaciones trágicas, esa 
manera de andar golpeando las puertas como una 
actriz de tournées de provincias, uno se pregunta si 
realmente crees en tus amenazas, tus chantajes repug-
nantes, tus inagotables escenas patéticas untadas de 
lágrimas y adjetivos y recuentos.

Julio Cortázar, El río

A vegades sembla que totes les històries ja estiguin 
escrites. La vida i la mort són els temes sobre els 
quals gira tot sempre. Els horitzons d’expectatives 
es redueixen, perquè l’última pàgina fa anys que 
algú la va escriure. Els lectors llegeixen noveŀles o 
contes i s’atreveixen a aventurar hipòtesis sobre la 
sort dels personatges pocs capítols després d’ha-
ver-ne començat la lectura. La literatura d’entrete-
niment governa des de fa temps la ficció dels apa-
radors. Per als escriptors que de debò volen ser-ho 
es fa difícil escriure històries que sorprenguin, i per 
als lectors esdevé una tasca complicada trobar tex-
tos de finals inesperats.

Per això, quan el lector ideal arriba fins a Cortá-
zar ha de tancar la porta amb clau i abaixar les per-
sianes. No respondre trucades insistents i a nuŀlar 
cites i compromisos. Perquè quan les línies d’un 
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conte de Julio Cortázar se li introdueixen als ulls, el 
món es converteix en un silenci absolut. 

El lector ideal ja s’ha tancat amb clau i ha abai-
xat les persianes, llegeix “El río” i segurament pen-
sa en el Sena travessant París, perquè sap que Cor-
tázar hi va viure durant gairebé tota la seva vida. 
Pensa en una dona i en un home que es troben al 
Pont Neuf cada nit. Una dona i un home que tenen 
una família que ja no volen més enllà del pont i 
cada nit mirant-se el riu pensen que fàcil seria ser 
valents i fugir: però el lector ideal s’equivoca. La 
història comença, llegeix: “Y sí, parece que es así, 
que te has ido diciendo no sé que cosa, que te ibas 
a tirar al Sena...” i per uns moments, només per uns 
moments, es fa la iŀlusió que Cortázar ja no és un 
misteri per a ell: però Cortázar és imprevisible. Si-
tua el lector enmig d’un llit i dins de qualsevol ma-
tinada. Li fa intuir l’amenaça contínua d’una dona 
que cada nit es vol ofegar al Sena i a la qual el seu 
home ja no creu, perquè malgrat tot la té dormint 
al seu costat. Li ressegueix el cos, l’observa mentre 
ella somia alguna cosa que cada vegada fa agitar-la 
més i més. I amb només quatre línies, i sense que 
el lector ho sospiti prèviament, la dona ja no és al 
llit, sinó al moll, morta, mentre la mà de l’home 
que dormia al seu costat és plena d’aigua, i el lector 
ideal ha de contemplar com el riu s’emporta el seu 
horitzó d’expectatives qui sap on.
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BUSCANT L’ESCRIPToR

Il faut tout d’abord écrire, naturellement. Ensuite, il 
faut continuer à écrire. Même quand cela n’intéresse 
personne. Même quand on a l’impression que cela 
n’intéressera jamais personne. Même quand les ma-
nuscrits s’accumulent dans les tiroirs et qu’on les ou-
blie, tout en en écrivant d’autres.

Agota Kristof, L’analphabète

Sovint s’afirma que un escriptor ha de viure moltes 
vides per poder crear una obra literària consistent. 
És una evidència que els anys atorguen experiènci-
es difícils d’imaginar, fins i tot, per a les ments més 
privilegiades; tot i així, els infortunis vitals, en cap 
cas, s’haurien d’utilitzar com a bandera. És a dir, 
un escriptor hauria de passar la seva vida pel sedàs 
de la ficció, però mai convertir la seva vida en únic 
motiu de ficció.

Cada vegada més la literatura comercial es no-
dreix dels aspectes privats dels seus autors com a 
esquer per augmentar les vendes. Així, doncs, les 
biografies s’exploten i alguns escriptors apareixen 
fotografiats en diaris amb actituds dignes d’un mo-
del de tendències. Segurament, alguns s’excusaran 
dient que totes les estratègies són lícites per acon-
seguir lectors, però també és veritat que si algú vol 
esdevenir un bon escriptor s’hauria de concentrar 
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únicament a crear un text de qualitat i confiar que 
sigui aquest text el que afavoreixi l’interès dels lec-
tors.

El lector ideal mai busca el drama més enllà de 
les paraules que llegeix —no li importen les malalti-
es, ni els desenganys de qui les ha escrit. És per això 
que la primera vegada que cau a les seves mans un 
llibre de l’Agota Kristof, li importa poc que aquesta 
senyora hagi hagut d’abandonar la llengua honga-
resa per continuar escrivint, que s’hagi passat anys 
i anys treballant en una fàbrica sense que cap dels 
seus textos aconsegueixi la notorietat que desitja. 
Tant li fa, també, que hagi hagut d’emigrar a Suïssa 
caminant amb un nadó als braços, i que per escriu-
re en francès hagi de consultar més sovint del que 
voldria el diccionari... 

Els fets vitals de l’Agota Kristof li són del tot 
indiferents, perquè el que busca quan comença a 
resseguir les frases d’algun dels seus textos no és 
una víctima del comunisme, sinó una narradora. 
Afortunadament, s’adona que ha trobat el que bus-
cava només llegint la primera pàgina, perquè totes 
les frases d’aquesta escriptora destiŀlen ambició li-
terària. Qualsevol lector atent pot adonar-se de les 
hores que ha hagut de treballar en el text per acon-
seguir la perfecció tant d’estructura com de discurs. 
És innegable que la guerra i les necessitats posteri-
ors han ajudat a bastir la seva obra, però també és 
innegable que la força de les seves paraules va més 



13 | El lector ideal
enllà de la seva història real i és això el que la con-
verteix en una gran escriptora.

Apunts sobre Agota Kristof i la seva obra:
 1. Agota Kristof neix a Hongria l’any 1935. 
 2. L’any 1956 emigra a Suïssa. 
 3. Durant la joventut publica poemes en una re-

vista literària hongaresa, després ve un llarg pa-
rèntesi i quan torna a escriure ho fa en francès.

 4. La seva primera noveŀla surt publicada l’any 
1986.

 5. Escriu quatre noveŀles: Le Grand Cahier, La 
Preuve, Le Troisième Mensonge i Hier, i també 
escriu contes, peces teatrals i guions dramàtics 
per a la ràdio.

 6. L’any 2007 la Magrana reedita tres noveŀles 
d’aquesta autora i les ajunta en una trilogia que 
anomena Claus i Lucas. Aquest llibre queda fi-
nalista del premi Llibreter 2007.

 7. Aquesta trilogia ha estat traduïda a trenta llen-
gües.

 8. A l’assaig L’analphabète es pot veure la lluita 
d’aquesta dona per aconseguir ser una bona es-
criptora, malgrat les dificultats lingüístiques i 
personals.
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EL MISTERI DE LA gèNESI

Darrere d’una història sempre se n’amaga una altra. 
Qualsevol relat de ficció es va construint gràcies a 
una història vertadera que a vegades pot ser més 
interessant que la que arriba als ulls del lector. 

El lector ideal ha de sentir la necessitat, o millor 
dit l’obligació, d’investigar per què el text que té da-
vant és aquell i no un altre. La gènesi creativa, però, 
és un misteri en la majoria dels casos i poques ve-
gades es poden arribar a conèixer les circumstàn-
cies reals que han envoltat el procés creatiu d’una 
obra. 

Quan el 5 de gener de 1966 l’escriptor nord-ame-
ricà Truman Capote es compromet amb l’editorial 
Random House a entregar dos anys més tard una 
noveŀla que amb el nom de Pregàries ateses consti-
tuirà un retrat punyent de la societat decadent del 
seu temps, s’inicia paraŀlelament una història real 
de misteris encara no resolts.

L’any 1966 és un any clau en la vida professional 
de Capote perquè publica A sang freda i obté el re-
nom mediàtic i literari suficient per convertir-se en 
amic i confident de la beautiful people americana. 
La seva popularitat incipient i la necessitat de des-
cansar un temps després d’A sang freda obligaran a 
modificar el contracte de Pregàries ateses i a pror-
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rogar la data d’entrega inicial durant gairebé dues 
dècades. L’última modificació es farà l’any 1980 i 
el termini fixat serà el primer dia de març de 1981. 
L’acompte arribarà fins a un milió de dòlars, que 
només es pagaran si Capote entrega l’obra; però 
l’escriptor mor el 1980 i l’únic que s’edita pòstuma-
ment són tres capítols dispersos d’aquesta noveŀla, 
publicats anys abans a la revista Esquire. 

Mentre Capote va escrivint o diu que escriu 
Pregàries ateses es construeix no només un relat 
fictici, sinó també una història real que justifica la 
suposada redacció inacabada de la que havia de ser 
la seva gran noveŀla. La importància de la gènesi 
de Pregàries ateses és evident, perquè durant anys 
l’escriptor assegura a amics i periodistes que ja té 
l’obra pràcticament enllestida, mentre jura i perju-
ra al seu editor —Joseph M. Fox— que el proper 
dilluns li’n farà arribar un nou capítol, però aquest 
dilluns mai arriba. 

Les teories sobre si Truman Capote era o no 
era un mentider són, com sempre, diverses. Una 
primera teoria —la més inversemblant de totes— 
afirma que efectivament existeix un original ama-
gat en algun lloc dels Estats Units. La segona teoria 
creu que a partir de 1976 l’escriptor no treballa més 
en aquesta noveŀla, potser a causa de la polèmica 
suscitada pels tres capítols publicats entre 1975 i 
1976 a Esquire. I l’última teoria, basant-se en el que 
Capote afirma al recull de narracions Música per 
a Camaleons (1980), sosté que sí que existien més 
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capítols, però que el mateix escriptor els va destru-
ir espantat per la reacció que havien generat en la 
societat americana els primers.

El millor de la història real de Pregàries ateses 
no és la capacitat de mentir bé del seu protagonis-
ta, sinó l’evidència que mai se’n podrà escriure el 
final perquè l’única persona capaç de fer-ho ja és 
morta. 

El lector ideal ha d’anar més enllà del text. Dar-
rere d’un relat o d’una noveŀla sempre hi ha més 
que paraules. La lectura de ficció serà més profitosa 
si se’n descobreix no només l’embrió que la genera, 
sinó també les realitats que la mantenen.
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CoM SI FoS UN PUNY TANCAT

Aquest procés de condensació i, alhora, de drama-
tització es repeteix després una, dues o tres vegades 
a les galerades; finalment es converteix en una mena 
de cacera divertida: descobrir una frase, fins i tot una 
paraula, l’absència de les quals no minvaria la preci-
sió i al mateix temps augmentaria el ritme. Entre les 
meves feines, la de suprimir és de fet la més divertida. 
Recordo una vegada que em vaig aixecar de l’escriptori 
especialment satisfet de la feina i la meva dona em va 
dir que feia cara d’haver dut a cap alguna cosa extraor-
dinària. Jo li vaig contestar tot orgullós:
 — Sí, he aconseguit d’esborrar un altre paràgraf sen-
cer i, així, fer la transició més ràpida.

Stefan Zweig, El món d’ahir

Quan Stefan Zweig, un dels escriptors més pres-
tigiosos de l’Europa d’entreguerres, escriu El món 
d’ahir no ho fa amb cap voluntat exhibicionista, 
sinó com a única teràpia per recordar el que mai 
més tornarà. És per això que escriu la seva auto-
biografia amb la mateixa estructura amb la qual 
havia escrit la biografia de Maria Antonieta o la de 
giacomo Casanova, i és també per això que par-
la d’ell com si no conegués personalment l’home 
de qui explica la història. En aquesta autobiografia 
predomina l’enyor de la vella Europa i l’anàlisi his-
tòrica d’una època. Zweig fa les mínimes referèn-
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cies possibles a la seva vida personal i al seu ofici. 
Tanmateix, algunes vegades no pot evitar deixar al 
descobert dues de les seves dèries com a escriptor: 
la importància de la reescriptura i l’assoliment del 
text perfecte. 

Zweig detesta les paraules sobreres i per aquest 
motiu no dubta a suprimir-les si així la narració 
n’ha de sortir afavorida. Avorreix la frase descrip-
tiva i no està del tot d’acord que una imatge valgui 
més que mil paraules, perquè quan les paraules 
són poques i encertades, el resultat de lectura és 
tan contundent com el d’una fotografia. El text ha 
de lliscar i l’única manera d’aconseguir-ho és la re-
visió sistemàtica. Així, doncs, pot passar-se hores 
tancat a la casa que té a Salzburg rellegint fins a 
estar convençut que allò que ha escrit és allò que 
volia escriure. 

El lector ideal comparteix els neguits estilístics 
d’Stefan Zweig i considera que el bon escriptor és 
aquell capaç de construir una frase amb els mínims 
mots possibles i fer diana. Quan les paraules estan 
al servei de l’escriptor, i no a l’inrevés, es pot par-
lar de bona literatura. Evidentment la història que 
s’explica és un element important per construir la 
ficció, però més enllà d’aquesta carcassa necessària 
hi ha també el ritme intern que han de generar les 
paraules, perquè només en el moment que la fra-
se esdevé matèria i colpeja la nostra lectura com si 
fos un puny tancat podem dir que som davant d’un 
text que mereix ser llegit. 
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Per alguna estranya raó massa sovint ens volen 

fer creure que un bon text és només aquell que per 
extensió i per ficció té possibilitats de ser dut al ci-
nema, però un bon text és aquell que utilitza les pa-
raules per aconseguir alguna cosa més que explicar 
una història. La literatura, la bona literatura, és una 
de les arts més difícils perquè mentre una peŀlícula 
té el suport de les imatges o una cançó té el de la 
música, un text només disposa de noms, adjectius, 
verbs, connectors... per aconseguir transportar el 
lector a un determinat ambient i fer que la narra-
ció avanci com si qui la llegeix estigués escoltant la 
primera suite de Bach o el One way or another, de 
Blondie. I com que el lector ideal és del tot consci-
ent d’aquesta dificultat, cada vegada que troba al-
guna frase que el colpeja com si fos un puny tancat 
l’escriu per poder admirar-la sempre que vulgui. 

Alguns exemples de frases que són com punys tancats:
«Don José Sierra no trata a su mujer ni bien ni mal, 
la trata como si fuera un mueble, al que a veces, 
por esas manías que uno tiene, se le hablase como 
a una persona.»

Camilo José Cela, La colmena

«Muchos años después, frente al pelotón de fusi-
lamiento, el coronel Aureliano Buendía había de 
recordar aquella tarde remota que su padre lo llevó 
a conocer el hielo.»

gabriel garcía Márquez, Cien años de soledad
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«À présent, ses pupilles étaient entièrement noirs, 
d’un noir de paysage incendié.»

Amélie Nothomb, Métaphysique des tubes

«... perché m’é sempre stato tanto difficile di fer-
marmi quando mi muovo o di mettermi in movi-
mento quando sono fermo.»

Italo Svevo, La conscienzia di Zeno

«on ne reste pas parce qu’on aime certaines per-
sonnes; on s’en va parce qu’on déteste d’autres.»

Boris Vian, L’arrache-coeur
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L’ACCIDENT DE LA LECTURA

Aquells de nosaltres que un dia vam decidir con-
vertir-nos en lectors de ficció ho vam fer empesos 
per circumstàncies diverses, i la qualitat dels llibres 
que al llarg dels anys hem anat llegint ha depès en 
la majoria de casos de l’atzar. 

En l’actualitat la lectura ha deixat de ser un pla-
er destinat només a una classe social determinada 
i s’ha estès a qualsevol que sàpiga llegir. La ficció 
omple gratuïtament les biblioteques i a Internet es 
poden trobar textos que potser mai tindran versió 
en paper. La decisió de llegir només depèn del lec-
tor i el fet d’optar, quan un s’inicia en el món de la 
lectura, per un tipus determinat de ficció no deixa 
de ser un accident.

Normalment comencem a exercir com a lectors 
passius quan els nostres pares ens llegeixen contes 
i ens convertim en lectors obligats quan a l’escola 
ens manen llegir un llibre determinat per fer-ne 
després un treball o aprovar un examen. Aquesta, 
però, és sens dubte una lectura imperativa perquè 
no som nosaltres qui decidim, sinó que els altres 
decideixen per nosaltres. Un lector només es con-
vertirà en lector actiu quan sigui ell qui esculli lle-
gir. De fet, hi ha moltes persones que mai faran el 
pas de lectors obligats a lectors actius: perquè un 
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lector obligat no és només aquell que durant una 
època de la seva vida ha llegit els llibres que els seus 
professors li han manat, sinó també el que es veu 
socialment encaminat a llegir la ficció dels apara-
dors. El perfil del lector socialment obligat és el 
d’aquella persona que es compra cada any un llibre 
per Sant Jordi i llegeix Dan Brown només perquè 
els seus llibres decoren gairebé totes les llibreries.

El lector ideal probablement no es compra-
rà cap llibre per Sant Jordi perquè els llibres se’ls 
compra altres dies de l’any, i fugirà d’aquells que li 
aconsellin llegir sens falta el Codi da Vinci perquè 
preveu que si fes cas d’aquest consell no arribaria ni 
a la pàgina número 20. 

Evidentment, el lector ideal ha passat per les 
fases de lector passiu i de lector obligat, però mis-
teriosament en un punt determinat de la seva vida 
lectora ha optat per buscar alguna cosa més que 
distracció quan comença un relat o una noveŀla. 
Cada lector ideal a mesura que adquireix experièn-
cia literària va creant-se un univers de coordenades 
que el limiten a l’hora d’escollir i que fan que s’allu-
nyi sistemàticament d’un determinat tipus de lite-
ratura. Quan naixem com a lectors tenim al nostre 
abast un munt de camins i tard o d’hora hem d’es-
collir quin és el que més ens convé. El lector ideal 
sap que hi ha camins que no tenen marxa enrere i 
tot i així els escull perquè la curiositat l’empeny a 
voler saber què passarà quan arribi al final. 
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EL DILEMA

Si sé que Kafka y Faulkner son buenos, voy a leerlos 
primero, y cuando lea todo la bueno que se ha hecho, 
empezaré a leer lo que se hace hoy.

Unai Elorriaga

L’afirmació de l’escriptor basc Unai Elorriaga per-
met plantejar una realitat a hores d’ara innegable. 
El volum de textos literaris augmenta any rere any, 
i el lector es veu obligat a escollir entre la seguretat 
d’una lectura de qualitat contrastada gràcies al pas 
del temps o entre el que és nou i, per tant, arriscat 
i inabastable. 

Només cal fixar-se en l’aparador d’una llibreria 
per observar-ne les novetats constants. Qualsevol 
lector, per àvid que sigui, és incapaç d’absorbir-les. 
Evidentment, la crítica, el llibreter de capçalera o 
el boca orella són agents fiables, però insuficients 
per donar a conèixer la gran quantitat de textos que 
cada setmana surten al mercat. 

El lector ideal que vol arriscar-se es troba orfe 
davant la literatura actual, perquè a les novetats li-
teràries cal afegir-hi les pàgines web en les quals 
escriptors de tots els gèneres publiquen els seus 
textos i els blocs personals. La tria, doncs, és difícil 
i l’error, possible. Les contraportades, la publicitat 
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exagerada o els premis literaris afavoreixen, a vega-
des, la construcció d’un horitzó d’expectatives que 
després d’algunes pàgines llegides pot convertir-se 
només en fum, perquè que un determinat text s’ha-
gi decidit publicar no és garantia de res. 

El lector ideal que és del mateix parer que Elor-
riaga adopta una actitud comparable a la de qui 
per vacances torna a casa abans del 31 d’agost, per 
evitar l’operació retorn: els riscos són mínims i les 
possibilitats de contratemps, poc probables. Saber 
que el que es llegirà no pot decebre, sens dubte, 
tranquiŀlitza. El problema, però, és que tot i que 
la coneguda com literatura universal està plena 
de textos que mereixen ser llegits, s’hauria d’espe-
rar que en la literatura actual també hi hagi algun 
d’aquests textos que continuaran sent reeditats i no 
precisament per convertir-se en best-sellers el 23 
d’abril o ser a la llista dels deu llibres més venuts.

El dilema és complicat: ser prudent o ser valent. 
El lector es troba davant d’una infinitat de llibres 
antics, clàssics, eterns i moderns, i ha de decidir 
quina d’aquestes dues actituds escull. Si és prudent 
llegirà Kafka i Faulkner, si és valent llegirà òperes 
primes i traduccions d’autors poc coneguts. De to-
tes maneres, esculli l’opció que esculli, no serà ni 
millor ni pitjor lector, perquè l’única diferència in-
discutible entre un lector prudent i un lector valent 
és el plaer de la descoberta. 
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L’oBLIT

Un lector moderadament ideal, que disposi del 
temps suficient, pot llegir-se durant un any entre 
cinquanta i seixanta llibres, d’entre dues-centes 
i tres-centes pàgines. D’aquests llibres uns mesos 
després en recordarà ben poca cosa, malgrat ha-
ver-hi posat tot el seu interès en el moment de la 
lectura. 

Es fa difícil explicar per què durant els dies que 
llegim un text en recordem perfectament els noms 
dels personatges, les relacions existents entre ells i 
després ens n’oblidem, com si les hores invertides 
no haguessin existit. 

Segurament si ens preguntessin quin és el llibre 
que més ens ha agradat, no ens seria difícil dir-ne 
el nom, ni tampoc fer-ne una breu sinopsi. Però 
les coses es complicarien si ens fessin fer la sinopsi 
dels cinc llibres que més ens han agradat; alesho-
res els personatges es barrejarien i les històries es 
distorsionarien, perquè per una estranya raó es fa 
difícil recordar a la perfecció el que es llegeix, fins 
i tot si agrada. 

Costa establir uns paràmetres que defineixin 
quines qualitats ha de posseir un text per ser recor-
dat, potser perquè en literatura afortunadament no 
existeixen les fórmules exactes. No hi ha cap nor-
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ma escrita que digui a l’escriptor que podrà conver-
tir la seva narració en perdurable si explica primer 
aquest fet i després aquell altre, perquè en literatura 
els tòpics són inútils. 

Un llibre pot haver tingut milions de lectors, 
però això no vol dir ni que aquest text s’estudiï els 
anys que vindran a les universitats ni que el seu 
autor tingui posteriorment una fama que es per-
llongui durant segles, perquè per evitar l’efimeritat 
es necessiten altres qualitats que no tenen a veure 
amb el nombre de vendes. Res permet afirmar que 
els llibres que apareixen durant setmanes en les 
llistes dels deu llibres més venuts, no s’oblidin dies 
més tard per tots i cadascun dels lectors que se’ls 
hagin pogut llegir. 

Les noveŀles i contes que s’ancoren en la memò-
ria posseeixen virtuts que van més enllà de les nor-
mes de mercat. Per això, quan les línies d’un text 
estranyament queden gravades en la ment del seu 
lector i, malgrat el temps, en recorda seqüències 
com si ell mateix les hagués viscut, tot fa sospitar 
que en aquell seguit de frases hi ha alguna cosa 
que les diferencia de la resta d’oracions que s’hagin 
pogut llegir abans. Quan això passa, cal que el lec-
tor encercli la data al calendari, perquè aquest fet 
li succeirà poques vegades més a la vida. Poques 
vegades més el nom d’un personatge se li apareixe-
rà de sobte quan no pugui dormir, o en recordarà 
alguna frase memorable quan menys s’ho esperi.
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Així, doncs, tot i que és lícit preguntar-se de qui 

és el mèrit que això succeeixi, es fa difícil de res-
pondre, perquè si el mèrit fos del lector, aleshores 
aquest hauria de recordar a la perfecció tots els tex-
tos que es llegís i si el mèrit fos de l’escriptor, tots els 
seus lectors haurien de recordar a la perfecció tots 
els textos que ell hagués escrit, i això no passa. 

Hi ha dues peces invariables en qualsevol lec-
tura: el text i el lector, però cap de les dues, encara 
que ho pugui semblar, s’imposa sobre l’altra. Més 
aviat es podria afirmar que entre aquestes dues pe-
ces s’estableixen uns vincles de cooperació perquè 
la lectura funcioni i perduri. Però, malgrat que en 
el joc de la lectura intervinguin sempre aquests 
mateixos agents, els factors que n’afavoreixen la 
derrota o la victòria són intangibles i res ni ningú 
pot afavorir que el text llegit no es converteixi dies 
després en un altre text oblidat. 
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LA BANDA ESQUERRA

Qualsevol lector català que aspira a ser ideal si 
agafa un paper en blanc, el divideix amb una línia 
vertical i en la banda dreta escriu tots els escriptors 
que coneix de noveŀla i en la banda esquerra, els de 
contes, s’adonarà quan escrigui l’últim cognom que 
la banda guanyadora és, sens dubte, la de la dreta. 
I si es pregunta sobre el perquè d’aquest resultat, 
s’adonarà que la resposta no és única. 

Respostes:
 1. La narrativa llarga a Catalunya té molts premis 

prestigiosos, la narrativa curta només té el Mer-
cè Rodoreda.

 2. Per a molts, el conte és un gènere menor.
 3. Poques són les editorials que s’arrisquen a pu-

blicar reculls de contes.
 4. Un lector, a l’hora d’escollir un text, a causa, se-

gurament, d’una mala cultura del conte, acostu-
ma a preferir el text llarg.

 5. Es considera que la narrativa curta és el primer 
esgraó que usen els autors novells, per poder es-
criure posteriorment narrativa llarga.

 6. Escoles i instituts posen com a lectures obliga-
tòries noveŀla (només cal veure quins són actu-
alment els textos obligatoris de selectivitat).
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Però, en canvi, si aquesta mateixa prova la realitza 
un lector que aspira a ser ideal dels Estats Units o 
de Llatinoamèrica, se sorprendrà quan vegi que la 
banda esquerra queda perfectament equilibrada 
amb la banda dreta. I aquest fet és a causa que el 
conte en aquests països no està desprestigiat, ja que 
són moltes les revistes literàries que tenen com a 
text estrella el conte. Només cal fixar-se en la quan-
titat de tallers literaris sobre narrativa breu que 
s’ofereixen a les seves universitats. 

Llavors cal, sens dubte, que el lector que aspira 
a ser ideal i que no és ni dels Estats Units ni de Lla-
tinoamèrica es desfaci de prejudicis que l’únic que 
aconsegueixen és entorpir l’augment de noms de la 
banda esquerra, i començar a llegir contes tenint 
en compte les premisses següents:

Premisses
 1. No hi ha narrativa de primera classe i narrativa 

de segona classe.
 2. La síntesi és una virtut. Qualsevol bon escrip-

tor afirma que és molt més difícil escriure un 
bon conte que una bona noveŀla, perquè en una 
bona noveŀla el discurs pot decaure; en un bon 
conte, mai.

 3. En el primer paràgraf d’un conte ja se sap si val 
la pena de continuar-lo, això evita la pèrdua de 
temps.

 4. La quantitat no és sinònim de qualitat.



30 | Mònica Batet
 5. El plaer és immediat: no cal esperar quatre-cen-

tes pàgines per comprovar si l’horitzó d’expec-
tatives queda acomplert, i això permet que els 
contes siguin llegits en curts espais de temps.

 6. Finalment, una bona manera d’eliminar radical-
ment els prejudicis és llegir, si encara no s’ha fet, 
“Invasió subtil” (Pere Calders), “La continuidad 
de los parques” (Julio Cortázar), “Els set missat-
gers” (Dino Buzzati).
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ELS DEU LLIBRES MÉS VENUTS

A l’abril de 2008 l’australià Eamon Sullivan acon-
seguia, amb 21.28 segons, batre als Campionats 
australians de Sydney el rècord mundial dels 50 
metres lliures, i trencava d’aquesta manera la mar-
ca de 21.50 segons que només un mes enrere ha-
via establert el francès Alain Bernard. Per tant, i 
si d’aquí al juny quan sortirà aquest article ningú 
supera aquesta marca, es pot dir sense cap mena de 
dubte que Eamon Sullivan és el millor nedador del 
món dels 50 metres lliures. I també es pot dir que 
la millor nedadora del món d’aquesta especialitat 
és la també australiana Libby Trickett, que als ma-
teixos campionats va aconseguir rebaixar la marca 
fins a 23.97 segons.

Però mentre que en natació les marques nu-
mèriques serveixen per valorar qui pot ser un bon 
nedador (per exemple: serà millor nedador de 50 
metres lliures el qui més s’acosti a la marca esta-
blerta per Eamon Sullivan), en literatura s’haurien 
de fer servir unes premisses diferents per deter-
minar quan un llibre té qualitat literària. Però el 
que és més difícil és establir quines haurien de ser 
aquestes premisses, perquè la literatura és un art, 
com pot ser-ho la pintura o l’escultura, i els criteris 
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que s’empren per avaluar qualsevol objecte artístic 
no deixen de ser subjectius. 

La profunditat dels personatges, el domini del 
llenguatge i de l’estil, l’arquitectura del text, la ca-
pacitat hipnòtica del discurs... Aquests haurien de 
ser els arguments per convèncer un lector a l’hora 
de llegir-se un llibre. En canvi, i cada vegada més, 
sembla que la quantitat d’exemplars venuts sigui 
l’únic argument efectiu per aconseguir fomentar 
l’interès dels possibles lectors. Un llibre socialment 
no existeix, si no està inclòs dins la llista dels deu 
més venuts. I aquest és, sens dubte, un dels factors 
que contribueix a transformar l’antic lector en un 
simple consumidor obedient als suggeriments del 
mercat.

El lector ideal és conscient que molts se’l miren 
com un ésser estrany, i tot i així quan li pregunten 
si s’ha llegit el llibre que ja fa deu setmanes que es 
manté el primer dins la llista dels més venuts, res-
pon que no i que no té cap interès a fer-ho. Perquè 
el lector ideal, a diferència de l’actual lector-consu-
midor, pensa que les marques numèriques haurien 
de ser útils per trobar bons nedadors i no bons es-
criptors. El temps és el jutge més impecable de tots, 
esperem que els textos amb profunditat de perso-
natges, domini del llenguatge i de l’estil, arquitec-
tura adequada i capacitat hipnòtica aconsegueixin 
sobreviure malgrat que la premissa numèrica pro-
bablement els sigui hostil. 
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Proposta d’exercicis de postlectura:

 1. Apunta en un llibreta els deu llibres més ve-
nuts de l’any 1952. Després comprova quants 
d’aquests textos continuen sent reeditats.

 2. Apunta en la mateixa llibreta tres autors clàssics 
de la segona meitat del segle xx. Després com-
prova si algun dels seus textos, en el moment de 
la seva publicació, va estar inclòs en les llistes 
dels deu llibres més venuts.

 3. Busca quins són els 10 llibres més venuts 
d’aquesta setmana i apunta’ls a la llibreta. D’aquí 
deu anys torna a obrir la llibreta i comprova 
quants d’aquests textos perduren.
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LA NIT EN BLANC

Distingida amiga:
Arribo al despatx mort de son, per culpa de vostè. 
M’he passat la nit en blanc llegint la seva noveŀla, sen-
se poder deixar-la. Feia molt de temps que cap llibre 
no m’havia tret el son d’aquesta manera.

Joan Sales, 16 de maig de 1961

L’any 1960 es produeix un fet, que potser si en la 
història de la literatura no n’hi haguessin altres 
exemples, el lector ideal podria jutjar d’extraordina-
ri. És en aquest any que Mercè Rodoreda presenta 
un original anomenat La Colometa, que després es 
convertirà en La plaça del Diamant, al premi Sant 
Jordi. L’original no guanya, però afortunadament la 
història no s’acaba aquí. Segurament quan Mercè 
Rodoreda s’assabenta que no ha guanyat el premi 
ho dóna tot per perdut, però aquesta derrota serà 
la victòria més gran de l’autora. Perquè serà gràcies 
a no guanyar el Sant Jordi que s’establirà entre ella 
i l’editor, i també escriptor Joan Sales, una de les 
unions més profitoses i duradores de la literatura 
catalana.

Quan el 16 de maig de 1961 Sales arriba al seu 
despatx i escriu a Mercè Rodoreda que s’ha passat 
la nit en blanc està definint en poques paraules el 
que un text de qualitat ha de produir a qualsevol 
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bon aspirant a lector ideal, que és, sens dubte, el 
desig de voler-ne més. De pensar “A la pàgina se-
güent tanco el llibre i me’n vaig a dormir”, i de no 
poder fer-ho perquè el discurs t’arrossega a gene-
rar horitzons d’expectatives que si no continues lle-
gint no podràs comprovar si es compleixen. Així, 
doncs, el plaer que experimenta Joan Sales quan 
llegeix durant tota una nit el text mecanografiat de 
La Colometa és el que han experimentat milers de 
lectors en èpoques diferents, i no només en llen-
gua catalana, quan han llegit La plaça del Diamant; 
perquè si no hagués estat així no se’n podrien ex-
plicar les nombroses reedicions.

Però malgrat el final feliç, hi ha una pregunta 
que esdevé inevitable: Què hauria passat amb l’ori-
ginal La Colometa si Joan Sales no hagués existit? 
Les possibles respostes no són gaire esperançado-
res i més encara si es té en compte que en l’època en 
la qual escriu Mercè Rodoreda, a part dels premis 
literaris, hi ha poques vies per aconseguir publicar 
en català. És difícil saber si en aquella època hi ha 
molts editors disposats a nits en blanc. És difícil, 
també, saber per què Rodoreda té tan mala sort 
amb els premis, ja que cal tenir en compte que La 
plaça del Diamant no és l’únic text de Rodoreda 
que passa desapercebut davant dels ulls, en princi-
pi, experts d’un jurat; també hi passen Mirall tren-
cat i Quanta, quanta guerra. I potser, per això, la nit 
en blanc de Joan Sales és tan important, perquè no 
només salva una escriptora sinó que també salva 
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els lectors que necessiten alguna cosa més que pa-
raules i alguna cosa més que una història per sentir 
interès pel que estan llegint. 
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LA NARRATIVA AL CAMP DE TARRAgoNA 
o LA CAPACITAT DE PERDURAR

If such do occur, can we doubt (remembering that 
many more individuals are born than can possibly 
survive) that individuals having any advantage, howe-
ver slight, over others, would have the best chance of 
surviving and procreating their kind? on the other 
hand, we may feel sure that any variation in the le-
ast degree injurious would be rigidly destroyed. This 
preservation of favourable individual differences and 
variations, and the destruction of those which are in-
jurious, I have called Natural Selection, or the Survival 
of the Fittest.

Charles Darwin, The origin of the Species, cap. IV

Per poder parlar de la literatura de ficció que s’està 
fent en un moment concret i en un lloc concret, 
abans cal, d’una banda, fixar uns paràmetres in-
equívocs que permetin determinar quins textos 
s’haurien de tenir en compte i, d’altra banda, es-
tablir-ne la recepció des d’un punt de vista global, 
és a dir, considerant que la narrativa del Camp de 
Tarragona participa de les característiques que ac-
tualment defineixen la situació social de la literatu-
ra catalana. 

Per aconseguir un corpus literari exhaustiu, hi 
ha una pregunta que esdevé necessària: qui pot ser 
considerat escriptor de ficció? Aquell qui té, encara 
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que només sigui, un llibre publicat; aquell qui es-
criu textos que per motius diversos mai seran edi-
tats; aquell que s’hi considera; aquell qui la societat 
etiqueta com a tal o aquell qui pot viure únicament 
de l’ofici d’escriure?

Les possibles respostes permeten adonar-se que 
en aquests moments, l’univers textual existent s’ha 
convertit en inabastable. Els tallers literaris prolife-
ren i els blocs han esdevingut l’espai més immedi-
at perquè textos inèdits vegin la llum. A més, dels 
múltiples concursos literaris d’àmbit local convo-
cats per entitats diverses, amb finalitats diverses i 
amb retribucions econòmiques també diverses. 

La literatura ha esdevingut un element més del 
mercat de consum i sovint les lleis que la regeixen 
són les de l’oferta i de la demanda. Confiar en l’exis-
tència d’un lector ideal majoritari, que fuig de les 
noveŀles d’aparador i confia en els suggeriments de 
la crítica, és ingenu perquè la força del producte 
literari mediatitzat és imparable. Un exemple evi-
dent n’és Sant Jordi. Julià de Jodar explicava en una 
entrevista que va sortir al suplement de cultura 
de l’Avui del 23 d’abril de 2006 que el Sant Jordi 
que havia signat el llibre amb el qual havia guanyat 
aquell mateix any el premi Prudenci Bertrana —un 
dels premis més prestigiosos dins del panorama li-
terari català— havia sentit una soledat absoluta. Els 
llibres signats havien estat escassos, perquè per al 
possible comprador ell socialment era un estrany. 
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El llibre s’ha convertit simplement en un pro-

ducte. Les parades de metro de Barcelona estan 
plenes de màquines de llibres, coŀlocades al cos-
tat d’altres màquines de beguda o de menjar per 
distreure l’estómac. Textos coneguts o reconeguts, 
malgrat que existeixi una llei de propietat inteŀlec-
tual, es poden fotocopiar i consultar íntegrament a 
Internet. Les torres d’ivori han deixat pas a les con-
cessions socials. La mort de l’autor ha perdut sentit. 
Actualment la majoria d’escriptors tenen rostre i el 
nombre d’exemplars venuts d’un llibre massa sovint 
depèn del grau de reconeixement d’aquest rostre. 
Les necessitats del lector, amb cada vegada menys 
temps lliure, perpetuen noveŀles que no prioritzen 
l’estètica. Els instituts continuen emfasitzant els 
textos de dos segles enrere i s’obliden del que s’està 
escrivint en l’actualitat. Els pocs espais televisius o 
radiofònics que intenten tractar la literatura artís-
ticament, o bé tenen una vida escassa o bé s’emeten 
lluny de les hores de màxima audiència.

Sovint s’afirma que és fàcil publicar, però pocs 
escriptors novells estarien d’acord amb aquesta 
afirmació. Els certàmens literaris continuen sem-
blant un dels sistemes més efectius per donar-se a 
conèixer. Si s’entra a la secció de cultura de la pàgina 
de la generalitat de Catalunya (cultura.gencat.net/
prelit/index.asp) es pot comprovar el gran nombre 
de premis literaris que s’atorguen mensualment, i 
que arriben al punt àlgid durant el mes d’abril. Però 
malgrat l’important nombre de convocatòries, po-
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der veure el text editat no és una tasca senzilla, ja 
que als premis literaris amb grans dotacions eco-
nòmiques s’hi presenten sovint escriptors d’ofici i 
als premis de caire més local la prioritat no acos-
tuma a ser publicar el text guanyador. Segurament, 
per això, pàgines d’Internet com www.relatsenca-
talà.com o www.joescric.com s’han convertit en 
una solució digna perquè lectors curiosos puguin 
conèixer el que s’està escrivint. 

Resulta paradoxal que tot i que existeixin un 
gran nombre d’escriptors, pocs puguin viure de 
ser-ho. objectivament és una aspiració lícita po-
der viure del que a un li agrada fer, però sembla 
que aconseguir-ho gràcies a la literatura sigui un 
objectiu assolible per molt pocs. És obvi, alesho-
res, qüestionar-se de qui o de què depèn que les 
coses canviïn, o si cal que canviïn. L’escriptor s’ha 
de procurar un bon agent literari, que li negociï els 
contractes i el promocioni a l’exterior, o s’haurien 
d’augmentar les subvencions i invertir més diners 
en la difusió de la literatura pròpia? 

Sens dubte, el lector és sempre qui decideix, i 
l’èxit o el fracàs d’un text al final acaba depenent 
del nombre d’exemplars venuts. Però, així com hi 
ha diferents tipus de lectors també hi ha diferents 
tipus d’escriptors, i potser s’hauria de permetre que 
aquests diferents tipus d’escriptors gaudissin de les 
mateixes possibilitats per a la creació. 

La situació professional de la majoria d’escrip-
tors no és envejable perquè, a part de les dificultats 
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ja esmentades, la seva producció acostuma a ser 
efímera. Setmanalment les llibreries reben nove-
tats que prenen el lloc a les novetats de la setmana 
anterior. Els best-sellers ocupen espais destacats als 
aparadors i eclipsen les obres d’autors que mai for-
maran part dels deu llibres més venuts. Tanmateix 
les grans vendes no en garanteixen l’eternitat, i pot 
ser que un llibre del qual només s’hagin venut cent 
exemplars cada any, es converteixi un segle després 
en objecte de tesis doctorals i seminaris universi-
taris. Malauradament, però, encara que la perdu-
rabilitat no deixa de ser un consol, no aporta la 
satisfacció immediata que l’autor persegueix quan 
publica el seu text. 

Cada any apareixen, dins del panorama litera-
ri català, nous escriptors amb voluntat que la seva 
veu s’escolti i perduri; determinar quins d’ells re-
sistiran el pas del temps és prematur, perquè la se-
lecció natural literària depèn de molts factors: vida 
personal, editors, crítics, lectors, promoció, difusió 
a l’exterior... 

En l’article titulat “Reflexions sobre la literatura 
catalana actual: alguns trets de la narrativa dels 90” 
que Montserrat Corretger escrivia l’any 1997 dins 
del monogràfic de Kesse dedicat a la literatura del 
Camp de Tarragona hi apareixien noms d’escriptors 
de ficció del Camp de Tarragona, en aquell moment 
novells, com Adam Manyé, Rosa Pagès, Montserrat 
Palau, Magí Sunyer, i noms d’altres escriptors amb 
més obra publicada com Margarida Aritzeta, olga 
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Xirinacs o Jordi Tiñena. A tots aquests noms deu 
anys després se n’hi han afegit de nous com Noe-
mí Bagés, Àngel-octavi Brunet o òscar Palazón. Si 
s’entra a la pàgina web de l’Associació d’Escriptors 
del Camp de Tarragona (www.tarragonalletres.
org/), apareix una llista amb el nom de tots els seus 
membres, en aquests moments cent quatre, només 
el temps dirà quins d’ells sobreviuran a la selecció 
natural literària.

Autors de ficció per a adults del Camp de Tarragona

Nascuts després de 1966
Autor obres amb isbn
Mònica Batet 2
Àngel octavi Brunet 10
Àdam Manyé 1
Rosa Pagès 3
òscar Palazón 1
Pep Puig 1
Sílvia Veà 1
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Autors de ficció per a adults del Camp de Tarragona

Nascuts abans de 1966
Autor obres amb isbn
Maria Lluïsa Amorós 4
Xavier Amorós 7
Margarida Aritzeta 22
Josep Antoni Baixeras 6
Pep Blay 1
Josep Lluís Burguera 3
Joan Carnicer 2
Joan Cavallé 4
Jordi Cervera 5
Aleix Cort 2
Lluís Figuerola ortiga 2
Josep gironès 1
Ramon gomis 2
Isabel olesti 5
Montserrat Palau 4
Eugeni Perea 1
Andreu Sotorra 5
Magí Sunyer 3
Jordi Tiñena 8
Xulio Ricardo Trigo 9
Francesc Valls 1
olga Xirinacs 19



44 | Mònica Batet

PoDRIA DIR MENTIDES

Podria dir mentides. Podria dir que a casa teníem 
una gran biblioteca amb totes les obres universals 
de la literatura catalana. Podria dir, també, que la 
meva mare, quan era petita, m’havia explicat qui 
era la Mercè Rodoreda; i, fins i tot, si volgués exa-
gerar, podria dir que guardàvem com un tresor la 
primera edició, amb dedicatòria inclosa, de La pla-
ça del Diamant. De fet, m’agradaria poder dir totes 
aquestes coses, però si ho fes estaria explicant una 
història que no tindria res a veure amb la que vull 
explicar. 

En aquesta història no hi ha mentides, però sí 
llacunes. La història comença, crec, el 1982 quan 
s’estrena La plaça del Diamant. Al meu poble en 
aquells moments encara funciona una sala de cine-
ma i la meva mare em porta a veure una peŀlícula 
en la qual surt la Sílvia Munt. Se’m fa llarga —mas-
sa coloms i massa guerra; malgrat tot, el personatge 
del Quimet em resulta simpàtic. Evidentment, des-
conec que hi ha una escriptora anomenada Mercè 
Rodoreda que anys enrere ha escrit una noveŀla en 
la qual s’ha basat aquesta peŀlícula.

Passen uns quants anys. És el juliol o l’agost de 
1990 i m’avorreixo. Aleshores una cosina que ja és 
a la universitat em deixa Aloma, ara ja sé qui és la 
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Mercè Rodoreda perquè a l’escola ens n’han parlat.  
Primer, llegeixo sense gaire entusiasme, però quan 
arriba l’oncle Robert d’Amèrica el meu entusiasme 
augmenta. Diria que me la llegeixo ràpid, perquè 
el mateix estiu llegeixo per primera vegada Mirall 
trencat. No l’entenc gaire, però hi ha alguna cosa, 
no sé què, que me la fa atractiva. Fins als vint-i-
quatre anys quan algú em pregunti quina és l’obra 
de la Mercè Rodoreda que més m’agrada respondré 
sense dubtar-ho Aloma.

L’últim any d’institut, com que faig un CoU de 
lletres, em toca llegir-me La plaça del Diamant i 
fer-ne un treball. Amb una companya optem per 
un dels camins més fàcils: comparar la noveŀla i 
la peŀlícula. Després estudio Filologia Catalana i a 
la carrera no faig cap assignatura que em parli ex-
plícitament d’aquesta escriptora. Decideixo fer un 
doctorat de literatura i quan em toca escollir un es-
criptor nascut durant la primera meitat del segle xx 
per fer una part del treball d’investigació, opto per 
la Mercè Rodoreda. En un mes em llegeixo gairebé 
tota la seva narrativa i tots els assajos crítics que 
puc, per poder trobar algun centre d’interès que 
em doni per més de cinquanta pàgines. No paro 
atenció a cap text, perquè m’agradaria demanar 
una beca a la Fundació Mercè Rodoreda i el termi-
ni és imminent.

Al gener de 2001 llegeixo per tercera vegada 
Mirall trencat i me n’enamoro; me n’enamoro per 
sempre. Em maleeixo per no haver-me’n adonat 
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abans. Comprenc que estic llegint literatura de ve-
ritat, d’aquella que se t’enganxa i en recordes frases 
com si formessin part de la lletra d’una cançó. Des 
d’aleshores hi ha cinc paraules d’aquesta noveŀla 
que m’han quedat gravades; són les que el narra-
dor utilitza quan el Ramon torna cap a casa després 
que la seva mare li hagi signat un taló: (...) si se’n 
recordava estava perdut. 

Durant l’any que dura el treball d’investigació, 
busco en altres textos de la Mercè Rodoreda la mu-
sicalitat que admiro de Mirall trencat i la trobo en 
alguns contes, en Quanta, quanta guerra i en Isa-
bel i Maria. Tot i que, evidentment, en llegeixo les 
biografies que fins aquell moment s’han publicat 
i les cartes que escriu a l’Anna Murià m’interessa 
poc la seva vida personal, potser perquè respecto 
massa l’escriptora. Quan, finalment, entrego el tre-
ball d’investigació, deso totes les fotocòpies, fitxes, 
fulls en dues carpetes, i penso que segurament s’ha 
acabat la primera part de la història que volia ex-
plicar. 

Curiositats i aclariments:
 1. La meva mare m’ha confirmat que quan vam 

anar a veure La plaça del Diamant em vaig 
adormir.

 2. La primera vegada que vaig llegir Aloma, vaig 
pensar que l’Àlex Casanovas seria l’actor perfec-
te per interpretar l’oncle Robert.
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 3. Vaig ser a temps de demanar la beca Mercè Ro-

doreda d’investigació, però no me la van conce-
dir.

 4. L’any que em vaig enamorar de Mirall trencat 
vaig coincidir en una calçotada amb dos actors 
que estaven gravant una sèrie sobre aquesta no-
veŀla, i el primer que vaig fer va ser preguntar-
los qui feia de Teresa goday.

 5. La frase si se’n recordava estava perdut apareix 
en el capítol XI de la tercera part de Mirall tren-
cat. Envejo la Mercè Rodoreda per haver escrit 
una frase així.
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REFLEXIoNS SoBRE EL CoNTE  
o “EL PETó DE L’HôTEL DE VILLE”

... es decir que el fotógrafo o el cuentista se ven precisa-
dos a escoger y limitar una imagen o un acaecimiento 
que sean significativos, que no solamente valgan por sí 
mismos, sino que sean capaces de actuar en el espec-
tador o en el lector como una especie de apertura, de 
fermento que proyecta la inteligencia y la sensibilidad 
hacia algo que va mucho más allá de la anécdota visual 
o literaria contenidas en la foto o en el cuento.

Julio Cortázar, “Algunos aspectos sobre el cuento”, 
Casa de las Américas.

Reflexions sobre el conte
 1. Un conte no és una noveŀla.
 2. Les peces d’un conte han d’encaixar a la perfec-

ció. 
 3. Després de l’última línia s’ha de fer el silenci.
 4. Cap frase pot ser sobrera.
 5. S’ha d’evitar l’excés d’informació.
 6. S’ha d’explicar una sola història.
 7. S’ha de buscar la millor de totes les imatges i a 

partir d’allí començar a narrar.
 8. La qualitat d’un conte no depèn del tema.
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“El petó de l’Hôtel de Ville”
“El petó de l’Hôtel de Ville” és una fotografia en 
blanc i negre de Robert Doisneua molt coneguda. 
Al centre de la fotografia —però no en un primer 
pla absolut— es veuen un noi i una noia fent-se un 
petó. No sembla un petó apassionat, si no més aviat 
aquella mena de petons que es fan les parelles que 
ja es tenen una certa confiança després de trobar-se 
al lloc i a l’hora pactats. I malgrat que en aquesta 
fotografia, a part de la parella i del petó, no hi ha 
res més a destacar, per algun motiu aquesta imatge 
continua fascinant tot aquell qui decideix contem-
plar-la durant més de dos segons. 

Julio Cortázar afirma en l’article “Algunos as-
pectos del cuento” que mentre que una noveŀla és 
comparable a una peŀlícula, un conte ho és a una 
fotografia. Cada vegada que llegeixo aquest article i 
arribo en aquest punt penso, sense proposar-m’ho, 
en aquesta parella que Doisneau va fotografiar molts 
anys enrere. No necessito saber què ha passat abans 
ni què passarà després, perquè la imatge és tan evi-
dent que m’ajuda a construir la història que espero. 
M’imagino que ell arriba tard i travessa algun dels 
ponts de París sense fixar-se en la gent, perquè no 
vol que ella s’hagi d’esperar. L’imagino a ella passe-
jant-se per la plaça de l’ajuntament,buscant-lo amb 
la mirada. Repetint-se que l’espera un minut més i 
se’n va. Enfadant-se a mesura que avancen els mi-
nuts i, finalment, veient-lo arribar. Tot seguit, els 
veig reconeixent-se i començant a caminar mentre 
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ella li retreu el seu costum d’arribar tard. Llavors ell 
—en algun moment dels retrets— li agafa l’espatlla 
i, sense demanar-li excuses, li fa un petó que vol 
dir: tot i que sé que tens raó, no puc fer res per 
evitar-ho.

Els contes haurien de ser només això. Una sè-
rie de frases ben lligades que et conduïssin sense 
anunciar-t’ho fins a una imatge final que fos tan 
contundent que t’obligués a recordar-la per sem-
pre. El final d’un conte hauria de convertir-ho tot 
en silenci i les frases prèvies haurien de succeir-se 
amb l’únic objectiu d’aturar la respiració de qui el 
llegeix. Sens dubte, el poder d’un conte es troba en 
l’impacte que produeixen les últimes línies del text 
dins l’imaginari del lector. Però és evident que per 
aconseguir aquest impacte cal que no hi hagi fissu-
res en l’estructura i que els paràgrafs llisquin amb 
la precisió d’una màquina ben greixada; perquè el 
conte, a diferència d’altres gèneres literaris, no ad-
met l’error ni l’excés.

Massa sovint es construeixen contes com si fos-
sin noveŀles, es fan descripcions innecessàries i es 
creen subtrames que l’únic que aconsegueixen és 
entorpir la lectura. No es té en compte que un con-
te i una noveŀla es diferencien per alguna cosa més 
que pel nombre de pàgines. L’estructura d’un con-
te no té més remei que ser diferent de la d’un text 
llarg. El narrador, si no vol que el ritme es trenqui, 
no es pot entretenir gaire en la justificació d’una 
determinada situació i, com que tampoc no té gai-
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res línies per explicar al lector per què un perso-
natge actua d’aquella manera i no d’una altra, ha 
de generar alguna estratègia per donar per obvis 
la majoria d’esdeveniments que està narrant. Ha de 
buscar dins de la història que vol explicar aquella 
fotografia que, com la de Doisneua, estigui focalit-
zada des del millor angle i des del millor moment 
perquè el lector pugui participar en la construcció 
del text sense ni adonar-se’n. 

És la imatge el que importa i no el tema. Hi ha 
contes que parlen d’esdeveniments que podrien 
qualificar-se de banals i que, en canvi, aconseguei-
xen captar l’interès del lector; mentre que n’hi ha 
d’altres que, malgrat parlar dels grans sentiments 
humans, l’únic que aconsegueixen és l’avorriment 
de qui els llegeix. Utilitzar paraules elevades per 
embolicar històries de personatges en conflicte 
no és garantia de res. La qualitat d’un escriptor no 
s’hauria de valorar per l’originalitat de la trama si 
no per l’habilitat d’agafar una història com tantes 
altres i convertir-la en extraordinària. Quan Cor-
tázar comença la narració de “La continuidad de 
los parques” escull com a protagonista un home 
llegint. No el descriu físicament per fer-lo més in-
teressant. No s’entreté en els motius que el fan lle-
gir en aquella hora del dia i en aquella habitació. 
Simplement el converteix en el lector d’una no veŀla 
amb triangle amorós. I amb aquests dos únics ele-
ments: un home i la noveŀla que llegeix, aconse-
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gueix una imatge final que demostra que l’extraor-
dinari s’amaga en el lloc més inesperat. 

Farà cosa d’uns cinc anys unes amigues meves 
van haver de suportar la reforma elèctrica de l’edi-
fici on vivien. Durant uns dies van tenir llum al 
seu pis a partir de les vuit del vespre i només unes 
quantes hores. Evidentment, aquest fet va provocar 
que canviessin d’hàbits i generessin estratègies per 
afrontar aquestes dificultats elèctriques. Sempre he 
pensat que darrere de la situació per la qual van ha-
ver de passar les meves amigues hi ha una història. 
Puc estar temps sense recordar-la, però en algun 
moment se’m fa present i em dic a mi mateixa que 
si fos capaç de trobar l’angle adequat per narrar-
la i a partir d’allí construir una trama sòlida sense 
frases ni personatges innecessaris, amb paràgrafs 
que no continguessin paraules de lluïment, potser 
aleshores, i només potser, podria crear una imatge 
similar a la que Doisneau va aconseguir el dia que 
des de la terrassa del cafè Rivoli de París va fotogra-
fiar aquella parella fent-se un petó. 




