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En un dels breus i direc-
tes capítols de La sala 
d’estar és un camp de 
futbol (Ara Llibres, 
2015), Josep Maria Fo-

nalleras visita Josep Pla acompa-
nyat del seu pare. “Ja havia guanyat 
algun curs de redacció de la Coca-
Cola, i el pare li va dir que jo em vo-
lia dedicar a escriure”, explica l’au-
tor. Pla li va recomanar que mirés de 
guanyar-se la vida amb una altra co-
sa. En cas d’escriure, es moriria de 
gana. “No devia comptar amb l’efer-
vescència de l’articulisme de finals 
del segle XX –diu, amb un punt 
d’ironia–. En certa manera jo he vis-
cut d’escriure, però articles, no pas 
novel·les ni llibres de contes”. 

La sala d’estar és un camp de fut-
bol arriba dos anys després de Cli-
ment (Amsterdam), i és un llibre 
únic en la trajectòria de Fonalleras: 
no havia publicat mai un volum en 
què la seva memòria personal i fa-
miliar fos central. “Tenia ganes de 
no fer una biografia on hi hagués 
moltes dates –afirma–. No volia ser 
convencional. La intenció era trac-
tar el material des d’una perspec-
tiva que em permetés sentir-m’hi 
còmode literàriament. Volia que les 
històries que hi surten fossin míni-
mes i imperceptibles, acotades per 
la mort, que apareix tant al primer 
com a l’últim capítol. Enmig hi que-
da aquest recinte reduït, viu i in-
temporal”. És per aquest motiu que 
Fonalleras ha escollit el present 
com a temps verbal que permet 
eternitzar el pis on vivia amb els pa-
res i els germans –era amb ells que 
feien partits de futbol a la sala d’es-
tar–, les visites a casa els avis o la 
fascinació pel televisor de colors 
del tio Tomàs, l’escolarització als 
Maristes, els rituals religiosos que 
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Mirar enrere  
en present

pautaven els anys i les excursions 
amb el 600 fins a Fonolleras, que 
feia creure al menut que la família 
tenia un poble i tot. “Tot el que pas-
sava havia de ser vist amb ulls actu-
als –resumeix–. Per això al llibre 
barrejo anècdotes, històries i cir-
cumstàncies de diverses edats, sen-
se ordre cronològic, posem que dels 
tres als tretze anys. La lectura que 
en faig potser és una mica distan-
ciada, amb vocació d’entomòleg, 
però alhora observo amb precisió 
com es mouen els microorganismes 
que hi són presents”. 

El catolicisme dels cromos 
De petit, la hipocondria de Fonalle-
ras va començar a donar els seus 
fruits. Estava obsessionat amb el fet 
que un dia patiria un tall de diges-
tió com si una serra el “partís per la 
meitat”. Li agradava jugar amb els 
Juegos Reunidos i els Madelmans, 
icones de la generació que ara ron-
da la cinquantena. “Jo volia fer un 
retrat íntim, però sense voler acabes 
parlant d’uns referents que són de 
tota una generació”, reconeix. Al lli-
bre hi plana també el catolicisme fa-
miliar. “El món catòlic s’entén com 
una construcció cultural –explica–. 
Hi ha un substrat que arrenca en la 
civilització romana, passa pel sedàs 
del catolicisme i arriba fins a nosal-
tres. De petit sabia coses de la histò-
ria sagrada perquè surava en l’en-
torn: també te la trobaves en les 
col·leccions de cromos”. En un pas-
satge d’aquestes memòries poc con-
vencionals, Fonalleras afirma que 
Itàlia –i en concret Roma– és la se-
va pàtria: “Ho dic perquè hi ha una 
absoluta presència del catolicisme 
però al mateix temps del paganis-
me, que es pot veure a través de les 
exhibicions formals del barroc”.✒ 
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Honestos, profunds  
i amb ganes 
d’assumir el passat

Josep Lluch 
EDITOR DE PROA

“En llibres com el de Villatoro 
i Pere Rovira la literatura es 
revela un cop més com una 
eina per assumir el passat, 
però també la realitat”

Opinions

Eugènia Broggi  
EDITORA DE L’ALTRA

“Tant si fas novel·la com 
autobiografia, l’honestedat 
del que expliques és molt 
important. Knausgård  
va fins al fons”

Izaskun Arretxe  
EDITORA D’ARA LLIBRES

“La suma de les múltiples 
mirades que parteixen de  
la infantesa dels autors  
ens dibuixa una geografia 
sentimental del país”

Josep Maria Fonalleras  
ESCRIPTOR I PERIODISTA

“Jo volia fer un retrat íntim, 
però sense voler acabes 
parlant d’uns referents  
que són de tota  
una generació”

conèixer llibres de memòries de Jo-
an-Daniel Bezsonoff, Jordi Puntí i 
la primera novel·la de Joan Todó, 
L’horitzó primer (2013), en què ex-
plica una experiència vital molt 
pròxima a la seva.  

D’on venim i cap on anem  
En la línia de les memòries líriques 
de Joe Brainard, Me’n recordo 
–també publicades a L’Avenç el 
2010–, cal situar l’últim llibre de Jo-
sep Maria Espinàs, A ritme del temps 
(La Campana, 2015), en què recons-
trueix petits fragments de la seva vi-
da en poemes. Les memòries, però, 
poden arribar en una forma més 
pròxima a l’assaig, com passa en 
l’interessant Sin ti no hay nosotros, 
de Suki Kim (Blackie Books, 2015), 
en què l’escriptora nord-americana 
explica els mesos que va passar en-
senyant anglès en una escola per a 
les elits de Corea del Nord.  

I les memòries poden motivar to-
ta una nova col·lecció, com ha passat 
amb D’on vinc, d’Ara Llibres, que ha 
recuperat la infantesa de Pau Riba, 
Josep Maria Benet i Jornet, Rosa Re-
gàs i Joaquim Carbó, entre d’altres. 
“Penso que estem en un moment de 
gran intensitat col·lectiva i amb 
molts canvis a nivell de país, i que 
aquest fet ens fa mirar endavant, pe-
rò també ens fa mirar enrere per fi-
xar referents que conformin el nos-
tre imaginari col·lectiu –diu l’edito-
ra Izaskun Arretxe–. Busquem d’on 
venim per saber cap on volem anar”. 
I afegeix: “La suma de les múltiples 
mirades que parteixen de la infante-
sa dels autors ens dibuixa una geo-
grafia sentimental del país”. Sigui 
amb eines novel·lístiques, poètiques 
o assagístiques, i amb un enfocament 
que aprofundeix en l’estudi d’un ma-
teix o que té la voluntat de recrear 
una realitat social –mitificada o no–
, el gènere memorialístic viu un pre-
sent envejable. I se li preveu un futur 
encara millor, encara que el seu ob-
jectiu primordial continuï sent mirar 
cap al passat.✒
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Josep Maria Fonalleras publica un llibre de memòries poc 
convencional en què rememora els partits de futbol a la sala d’estar
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