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Màrius Serra ha escrit una combinació d’assaig i novel·la

En Serra no s’erra
N A R R A T I V A

J O S E P P E L F O R T

Els personatges
reals que
s’hi passegen
hi surten
amb noms
i cognoms
(i grandeses i
misèries)

Màrius Serra, De com s’escriu
una novel·la. Empúries.

Barcelona, 2004.

Q
ualsevol text lite-
rari és, per defini-
ció, una obra ina-
cabada fins que els
lectors no el revi-
uen imaginativa-

ment. Perquè l’objectiu natu-
ral d’un text és ser llegit, ser
reviscut a través de la lectura.
I, ja se sap, tants caps tants
barrets. Però, ¿què passa quan
aquest lloable precepte de la
crítica es converteix en una
veritat literal i no només lite-
rària? A De com s’escriu una no-
vel·la (d’ara endavant, DCEN),
Màrius Serra ens explica com,
amb l’ajuda dels lectors, va
aconseguir d’acabar una no-
vel·la (in)acabada: Monocle. A
aquest cronista (com, en prin-
cipi, a qualsevol comprador de
DCEN) li va arribar a les mans
una obra quàdruple: amb la
novel·la sense ficció DCEN, i
pel mateix preu, hi va la no-
vel·la Monocle, un assaig pene-
trant d’Enric Sòria (De l’inaca-
bament) i un sobre sorpresa. En
el meu cas, el sobre sorpresa
contenia la proposta de final
número 42, amb unes ratlles
guixades pel mateix autor
(que, per cert, contenen una
idea que, de fet, acabarà sor-
tint al final de Monocle). Però
anem a pams. Si a un li agra-
den les històries, serà bo, en
primer lloc, que llegeixi Mo-

nocle. La novel·la té una arren-
cada concisa i fulminant:
“Cops de cap contra el mirall
de l’ascensor” (d’un hospital).
Qui els dóna és el Marcel, un
adolescent que acaba de per-
dre la seva mare, que s’ha
quedat (“s’hi ha quedat”) a la
setena planta de l’edifici. El
jove arriba iracund al vestíbul
del centre sanitari. Amb una
crossa que ha arrabassat a una
senyora gran amb la cama
enguixada, comença a esber-

lar un ull de vidre que resulta
ser una valuosa escultura d’un
artista japonès. Els guàrdies
de seguretat el redueixen, pe-
rò la feina ja està feta... Si el
lector continua, s’anirà tro-
bant amb una intriga (al vol-
tant de la preuada escultura
nipona) i amb un seguit de
personatges que aniran con-
formant –amb les seves vides,
les seves idees sobre l’art con-
temporani i els seus amors i
desamors– una obra coral; a
la novel·la s’hi entrellacen un

manyoc de fils narratius, que,
tensats de manera gradual i
efectiva, aniran fent créixer en
el lector l’interès per saber
com s’acaba la història. Per-
què Monocle es llegeix d’una
tirada. El llenguatge és àgil,
lúcid i lúdic, amb jocs verbals
entremaliats i eficaços, i la
narració –que, de vegades,
adopta tècniques cinemato-
gràfiques– flueix poderosa i
continguda.

El següent pas –la lectura
de DCEN– també ens ofereix
un seguit de peripècies prou
interessants, i ens convida a
pensar sobre el caràcter ina-
cabat i inacabable de la litera-
tura. Hi ha diversos punts a
DCEN que ajuden a entendre
millor Monocle, i viceversa. Ve-
gem-ne un cas: el fet de cloure
la novel·la amb una festa re-
solutiva dels conflictes que
s’han anat plantejant al llarg
de Monocle. D’una banda, és
una opció que al mateix Mà-
rius Serra li balla pel cap des
de fa temps, sobretot arran de
la lectura de l’esplèndida La
festa de Gerald, de Robert Coo-
ver; de l’altra, és una solució
que sovinteja en les nombro-
ses (149!) propostes de final
dels lectors. Hi ha també d’al-
tres exemples reveladors: el
text imprevisible i prou ben
escrit que li envia un metge
des d’un cibercafè brasiler, i
que l’autor reescriurà (lleuge-
rament) i incorporarà al final
de Monocle. O, en l’àmbit auto-
biogràfic, el paral·lelisme en-
tre el jo de l’autor i el del
Marcel, que abandona el seu
laconisme per experimentar

“amb plaer el poder magnètic
del narrador”.

De fet, la vida i la literatura
apareixen enllaçades al llarg
de tota l’obra. “A les llibretes
que, poc o molt, sempre he
traginat –escriu l’autor–,
l’escriptura i la vida se’m bar-
regen d’una manera inevita-
ble. Invenció i intervenció.
Ficció i dicció. Mites i cites”.
Des d’aquest punt de vista, hi
ha un punt especialment
atractiu. Aquesta “biografia
d’una novel·la”, amb els seus
avatars i atzars, amb les ana-

des i vingudes del projecte
editorial, amb les pujades i
davallades de la pulsió creati-
va, a través precisament de
l’explicitació i explicació de
tot aquest feix de mecanismes
creatius, editorials i emocio-
nals, aconsegueix posar de re-
lleu una visió prou clara de
dessacralització i desmitifica-
ció de l’acte d’escriure i de
publicar. Els personatges reals
que s’hi passegen hi surten
amb noms i cognoms (i gran-
deses i misèries). Hi surt,
doncs, la vida normal. I és que
“la vida normal és l’única vida
possible i la literatura sempre
en prové”.

Ara bé, per sota d’aquesta
vida normal, en què s’entre-
mesclen els entusiasmes i les
decepcions, l’alegria i el dolor
(de vegades, punyent i ab-
surd), hi ha com una mena de
veta d’aigua que es revela re-
frescant, optimista, vivifica-
dora. Ho diu el mateix autor:
la vida és un “oxímoron co-
lossal”, una antítesi, un “do-
lorós plaer”. Però “el dolor
–escriu també Màrius Serra–
és una arma carregada de
passat. L’eufòria, de futur. Do-
lor només té la vocal que copia
el zero. Eufòria les té totes
cinc”. Tant si l’anomenen bio-
bliografia com si la considerem
un acte de nudisme literari,
DCEN acaba sent una celebra-
ció del llenguatge i de la lite-
ratura. I, per aquest camí, de
la vida. Sense voler establir
paral·lelismes estètics o de
pensament, hi ha uns versos
de Carles Riba que, si més no
a aquest cronista, li han vin-
gut al cap sovint mentre llegia
Monocle i DCEN, i que ara li
vénen també als dits. Fan així:
“No ho diria en va, perquè / hi
ha el dolor, que és orgullós: /
és només per al joiós / que la
vida fa el seu ple”.

Mariners d’aigua dolça
N A R R A T I V A

A N N A T O M À S

Eduard Company,
Oi que això era el salt del tigre?
Littera. Barcelona, 2003.

Q
uim Monzó assegu-
ra que, “en l’art,
sense humor no hi
ha res digne de
perdurar”. Ara bé,
en obres com El

perquè de tot plegat, en què a
través d’un seguit de contes
passa revista a totes les possi-
bilitats combinatòries del de-
sig i de les relacions home-do-
na, podem veure com l’humor
en Monzó acaba immers en
una nebulosa pessimista. Una
altra possibilitat és, com fa
Imma Monsó, valdre’s de la
gràcia per explicar una situa-
ció tràgica i així, traient llenya
al foc, aconseguir que el plaer
triomfi sobre la tristesa. Però i

la comicitat pura i dura? I les
narracions inversemblants per
no deixar de riure en cap mo-
ment? Recuperar l’herència
catalana de la novel·la d’hu-
mor és l’objectiu d’Eduard
Company (Barcelona, 1964)
amb Oi que això era el salt del ti-
gre?, un autèntic frenesí en què
el lector assisteix a la dissecció
delirant d’un grup d’antics
companys d’institut que, des-
prés de repassar totes les bar-
rabassades que van cometre
durant l’ensenyament secun-
dari, decideixen manipular els
comptes bancaris d’una sucur-
sal de La Caixa per fer-se milio-
naris.

La colla, que més que una
banda organitzada semblen un
grapat de mariners d’aigua
dolça, està conformada, entre
d’altres, pel Papilles, anome-
nat així pel seu excés de sali-
vera crònic; la Xaro, àlies la
Barbie, nom que ja ningú uti-
litza perquè dient-se Xaro ja

n’hi ha prou; el Curro, que en
realitat es diu Jesús Heredia
però tothom l’anomena Curro
per la seva afició a fugir de tot
allò que fa olor de feina; i el
Mossèn, que odia tot el que
desprèn olor de religió i que és
el rei dels hackers informàtics.
Una troupe com aquesta és la
que pretén entrar a la filial
bancària del carrer Rocafort.
Però, a més, ho vol fer fora-
dant, amb una Black & Decker,
la paret del pis contigu, que és
precisament el de l’àvia del
Papilles, la Carme, una ancia-
na que sent un odi furibund
pels seus fills. No cal parlar ja
dels néts, als quals no atorga ni
tan sols la categoria d’espèci-
mens humans.

UNA FESTA SORPRESA
Aprofitant un dia que la Carme
ha sortit de casa, aquest seguit
d’antiherois obcecats entren al
pis i, sorpresa, es troben divuit
vells apinyats i cantant a plena

veu: “Moltes felicitats, Carme”.
Com si fossin terroristes, els
membres de la colla lliguen i
emmordassen els organitza-
dors d’aquella festa sorpresa,
però, com que ningú els ha en-
senyat que la cinta adhesiva no
cal enrotllar-la fins a les celles,
acaben matant els innocents
vellets. Tanmateix, quin impe-
diment és aquest? Ni tan sols la
irrupció en escena d’un sàdic
esquizofrènic ni la posterior
arribada de la policia, quan ja
per fi han accedit al banc, de-
tindran el Papilles & Cia.

Amb una trama que pren
camins inimaginables i un
humor que alguns cops peca
de massa histriònic i de fer es-
carni amb temes que hauria
estat millor obviar (els cecs són
dibuixats com un col·lectiu
avesat a gastar-se els diners en
dones de mala vida i roms amb
cola, i uns okupes que s’esba-
tussen amb els antiavalots de
la Generalitat reben reforços
precisament del País Basc), el
darrer llibre d’Eduard Com-
pany, autor també de Sense re-
torn i Espècies protegides, és, amb
tot, una fresca i trepidant no-
vel·la que recorda com és de
necessari aprendre a riure’s
d’un mateix.


