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«‘Climent’ és una
comèdia dolorosa
o un drama divertit»
Com és que ha trigat tant de temps
a tornar a publicar ficció?
No hauria pogut escriure Climent
fa deu o vint anys. Aquest llibre
parteix de l’acumulació d’una sèrie
de materials –pintures, llibres,
anotacions–, però també d’un con-
junt de vivències personals, entre
les quals hi ha el propi enfronta-
ment a l’escriptura.

Un dels personatges del llibre ex-
plica les dues aproximacions pos-
sibles al fet literari: hi ha la pers-

pectiva de l’enginyer, però també
la de l’orfebre.
La novel·la pot ser entesa des de la
voluntat de construir una estructu-
ra però també com una recerca de
l’essencialitat: l’escriptor pot voler
trobar la raó última del llenguatge.
Aquesta segona opció és molt inte-
ressant, però et porta a una mena de
buit, perquè no hi ha res que en l’art
sigui estrictament necessari.

La segona opció és la que perd el
Climent, un escriptor que fa molt

Vuit anys després de publicar el seu últim llibre de contes, i dotze després de la novel·la
‘August & Gustau’ (Empúries), Josep Maria Fonalleras torna a la ficció amb ‘Climent’,
en què un escriptor ressegueix els últims passos creatius d’un altre escriptor
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de temps que no publica i que es-
tà acumulant materials sense
acabar de posar-s’hi. Es pot pen-
sar que hi ha una relació directa
amb vostè...
He trigat temps a trobar l’equilibri
entre la qüestió de llenguatge que
és la literatura i la necessitat d’un
fil argumental, que en narrativa
s’ha de respectar. El Climent espe-
ra que un dia o altre tindrà la il·lu-
minació i començarà a escriure la
seva novel·la.

En comptes d’això, el personatge
mor i a partir d’aquí arrenca el se-
gon motor narratiu de la novel·la:
els amics del Climent encarreguen
a un escriptor que investigui els
materials que el desaparegut ha
anat acumulant en una calaixera.
Al llibre hi ha dos narradors prin-
cipals, el Climent i l’escriptor, i
tots dos participen en la recerca.
El Climent viatja fins a Roma per
saber què li està passant a la vida
i com pot sortir del seu atzucac. El
narrador hi incorpora un element
més distès. En aquest llibre havia
de convertir les pors d’escriure en
una història gairebé detectivesca.

Itàlia és molt important a la no-
vel·la. A més de carrers, restau-
rants i espais emblemàtics hi sur-
ten una quantitat important de re-
ferents literaris i musicals, des de
Giorgio Bassani i Pier Paolo Paso-
lini fins a Luciano Tajoli, “un me-
lòdic que cantava amb la força
d’un baríton”.
Hi ha molta part de realitat, en els
punts geogràfics del llibre. Vincles
amb la meva pròpia peripècia: la
majoria són espais viscuts, que no
em costaria situar a sobre d’un ma-
pa. Fins ara a les novel·les mai no
havia especificat l’espai on passa-
va l’acció. La millor guerra del món
(1998) estava ambientada en un
país centreeuropeu. L’acció d’Au-
gust & Gustau (2001) mai no es diu
on transcorre. Fins a Climent no
m’he sentit bé parlant de llocs con-
crets. A més de Roma, hi surt París
i Girona i fins i tot hi ha alguns per-
sonatges que es poden reconèixer,
com Salvador Sunyer, Lluís Mun-
tada o Leo Beard, que converteixo
en amics del Climent. Fer servir
noms reals em servia per continu-
ar encallat en la realitat. Mentre
escrivia em vaig adonar també que
com més real era el referent i més
detallista el text més facilitat tenia
per anar-me’n cap a un resultat
més essencial i de concepte.

Llegint el llibre m’ha fet l’efecte
que necessitava matar un escriptor
–el Climent– per fer-ne néixer un
altre, que li segueix els passos però
que té interessos diferents.
Està ben vist, això! No hi havia pen-
sat fins ara, però té un sentit. Recor-

do unes paraules de Lobo Antunes
que deia que començava un llibre
quan no sabia què escriure. A mesu-
ra que treballa va descobrint coses.
Jo també m’hi he trobat aquí. Cli-
ment és una comèdia dolorosa, però
també un drama divertit.

Tant el Climent com el segon nar-
rador comparteixen una fixació
per la mort. Aquesta particulari-
tat no pot ser casual. ¿Li ha estat
una experiència catàrtica parlar
de la mort?
Quan expliques les pèrdues físiques
i espirituals evites que allò s’acabi: ja
ho tens emmarcat i fixat en un text.
Hi ha un punt d’exorcisme, ho reco-
nec, a l’hora de parlar de la mort.

Hi ha diversos jocs de miralls: el
Climent parla del pare mort, al
segon narrador se li mor la mare...
Dedico capítols a Ferdinand
Hodler, que va intentar pintar
l’agonia de la seva estimada, i alho-
ra hi ha un escriptor que intenta
escriure sobre l’agonia múltiple i

diversa: la del Climent, la de la do-
na que estima i la seva pròpia.

Hi ha bastantes mencions pictò-
riques, encara que sigui per la via
de la literatura.
A L’obra mestra desconeguda, el pin-
tordeBalzacs’obsessionaperferuna
obra perfecta, però aquest és un camí
que porta al no-res. El personatge de
L’obra, lanovel·ladeZola,retratauna
agonia –igual que Hodler– i es deci-
deix a exposar-ho. ¿És lícit utilitzar
els propis sentiments per fer-ne un
espectacle o un llibre? Aquesta és la
pregunta que em faig.

N’hi ha una altra de molt interes-
sant: ¿és possible compartir el pa-
timent de l’altre?
La pietat no vol dir mirar-nos algú i
dir-nos: “Ai, pobre home, que mala-
ment que ho passa”; sinó implicar-
nos-hi de tal manera que és com si
ho visquéssim. A través d’una obra
d’art hi podem arribar d’una mane-
ra intel·lectualitzada. Com es diu en
el poema d’Auden Musée des Beaux
Arts, a qui li interessa que caigui
Ícar? El pagès continuarà llaurant,
el vaixell salparà igual.✒
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“FINS ARA A LES
NOVEL·LES MAI NO HAVIA
ESPECIFICAT L’ESPAI
ON PASSAVA L’ACCIÓ”

“HAVIA DE CONVERTIR
LES PORS D’ESCRIURE
EN UNA HISTÒRIA
GAIREBÉ DETECTIVESCA”

“HI HA
UN PUNT
D’EXOR-
CISME, HO
RECONEC,
A L’HORA
DE PARLAR
DE LA MORT”


