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DES DEL JARDÍ VICENÇ PAGÈS JORDÀ

int-i-nou contes menys és
un títol prou descriptiu,
ja que indica el nombre

de contes que Eduard Márquez
(Barcelona, 1960) ha eliminat
dels reculls Zugzwang (1995) i
L’eloqüència del franctirador
(1998) per formar un volum nou,
que acaba de publicar Empúries.
Com més depurat queda el llibre,
hi estem d’acord, més rodó és el
resultat.

Aquests contes apleguen un ca-
tàleg de personatges que tenen la
pretensió de dotar la seva vida de
sentit. A vegades aspiren a con-
vertir-se en algú altre, a prosse-
guir una altra biografia: heus aquí
suplents i impostors que subro-
guen, fan mimesis i remakes. La
nova vida, però, amaga noves si-
metries i seqüències inesperades
que poden donar lloc a la mecàni-
ca previsible del circuit: l’imita-
dor és imitat, al fotògraf el retra-
ten, el seguidor descobreix un
desconegut que no el deixa de
petja. En alguns contes, el prota-
gonista acaba físicament reclòs i
sense possibilitat de fugida.

L’any 1996, quan Quim Monzó
va publicar el recull Guadalajara,
vaig escriure: “La majoria dels contes es ba-
sen en unes mateixes rutines, uns mateixos
rituals practicats pels personatges de forma
cíclica. Uns quants desenllaços sobrevenen
quan es completa el cercle, és a dir, quan el
conte arriba a la mateixa situació amb què ha
començat.” Acabava alertant –amb certa ar-
rogància, ja em sap greu– que l’autor, com els
seus personatges, corria el risc d’entrar en un
cercle viciós. No va ser el cas, si bé en els di-
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Més enllà del circuit

vuit anys que han passat des d’aleshores,
Monzó ha publicat un sol llibre de ficció, Mil
cretins, el 2007.

En una entrevista recent, Eduard Márquez
sembla conscient del perill: “Poden passar
dues coses: que sigui capaç de començar de
zero o que no ho sigui. Si no en sóc capaç,
deixaré d’escriure.” Com que els contes
d’aquest autor són uns artefactes concisos i
funcionals –de vegades, literalment micro-

contes–, començar de zero vol dir escriure
una novel·la llarga: ja n’ha escrit de curtes, i
d’infantils, dins unes fronteres estrictes. En
aquest sentit, els contes podrien haver servit
a aquest autor de pont per passar de la poesia,
d’on prové, a la narrativa de llarg recorregut,
que és potser el que l’espera. Lluny de la con-
centració pròpia dels contes i dels poemes, la
novel·la, com va escriure Baudelaire, és un
gènere bastard i, per tant, no té límits. ❋

Eduard Márquez
ha reunit en un sol
llibre el contingut
esporgat dels dos que
va publicar fa prop de
vint anys
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aig arribar tard i malament a com-
prendre el pintor britànic John
Constable (East Bergholt, Suffolk,

Anglaterra, 1776 - Londres, 1837) per culpa
d’una mala professora de l’institut que pro-
nunciava el seu nom reforçant la paraula que
en anglès significa taula mentre el matava en
quatre traços de pintor realista sota l’ombra
del modern i abstracte Turner.

Ha fet molt de mal aquesta manera d’ex-
plicar l’art a base d’afirmar uns mestres per
negar-ne uns altres. Quanta raó tenia Tho-
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John Constable, un dels més grans pintors anglesos

mas Bernhard quan deia que hi ha historia-
dors de l’art que són anihiladors de l’art.
M’ha costat dedicar moltes hores d’observa-
ció i estudi enderrocar el prejudici.

La darrera mostra Constable: the making of
a master del Victoria and Albert de Londres
(fins a l’11 de gener del 2015) m’ha acabat de
convèncer de la idea que Constable és un dels
més grans pintors anglesos de tots els temps.
M’agraden les seves notes preses del natural,
els estudis de paisatges en plein air i de núvols
a la manera de Cozens i com després farà el

nostre Galwey. Com els passa als pintors que
treballen en formats grans –Rubens és l’ex-
emple perfecte–, sents millor la seva veu en
els esbossos en petit format, les notes on re-
cullen comprimit tot el món que es disposen
a explicar.

Les vistes de la catedral de Salisbury, les
aquarel·les de Stonehead, les còpies dels
grans mestres. De tota la mostra em quedo
amb una petita pintura del tronc d’un arbre,
humil i bella, que va enamorar el mateix Lu-
cian Freud. ❋




