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E
n un rapte de feliç
lucidesa, Italo Calvi-
no va establir que el
pròxim segle –és a
dir, el nostre, el que

vivim ara mateix– ens porta-
ria dos tipus de novel·les: les
de múltiples ramificacions,
abastadores d’una realitat
que cada dia augmenta les
dimensions conegudes, i les
altres, les més breus, intenses,
poètiques, on el significat ad-
quireix una vida pròpia que
ocupa la novel·la. La novel·la,
doncs, com a punt d’inflexió
d’una vida; la novel·la, al cap i
a la fi, més propera del conte,
del poema, que no pas de la
clàssica narrativa del XIX. És
cert que aquesta predicció,
hissada al seu llibre Sis pro-
postes per al pròxim mil·lenni, ha
servit ja per a un bon nombre
de discursos crítics; però serà
bo que la tornem a la taula de
discussió per parlar de Noc-
turno de Chile, l’última obra
publicada de Roberto Bolaño,
però també per veure els lli-
bres anteriors a la llum de la
teoria de Calvino.

I és que després de llegir el
conjunt de la seva obra se’ns
acut que potser Bolaño és
l’escriptor que, a les primeries
del nou segle, millor repre-
senta les dues tendències
apuntades per l’escriptor ita-
lià. Pensem que abans d’a-
questa novel·la, de la qual
parlarem tot seguit, Bolaño
ens ha donat una obra de la
magnitud de Los detectives sal-
vajes, autèntic tour de force de la
narrativa actual, novel·la ca-
paç d’escombrar totes les
convencions i, alhora, de
contenir-les i aprofitar-se’n.
Los detectives salvajes represen-
taria així la novel·la monstre
que augurava Calvino en la
seva proposta per estructurar
allò que ja definitivament ha
deixat d’estar estructurat, so-
bretot perquè l’ésser humà ha
establert la complexitat del
món sense saber què fer-ne.
Així, cada vegada semblen
trobar-se més lluny les novel-
les ben escrites –la immensa
majoria– de les novel·les cre-
atives, aquelles que aspiren a
anar, si més no, un grau més
enllà en la seva impossible
recerca del meridià contem-
porani.

BREVETAT
Amb Los detectives salvajes co-
briríem, doncs, la meitat del
camí que augurava Italo Cal-
vino, però vet aquí que el
mateix Roberto Bolaño s’ha

dedicat a situar-se, a
cercar si volem, també
a l’altra banda de l’ho-
ritzó narratiu, donant
a la llum petites joies
del que podria ser un
model per a la novel·la
breu de les pròximes
dècades. L’escriptor xi-
lè, després d’aquest
cop de fortuna i bon
judici del premi Ana-
grama, ha començat
un degoteig de textos
amb característiques
molt acusades: tots ells
són breus, tots ells in-
tenten situar-se molt a
prop de l’esperit del
conte, tots ells volen
arribar al fons, fins a
les últimes conseqüèn-
cies, de situacions o
personatges i, a més a
més, contenen una
proposta d’escriptura
precisa i laberíntica, oberta a
la contradicció que arrosse-
guen gairebé totes les accions
de l’ésser humà contempora-
ni. Però l’escriptura de Bolaño
sap també ser subtil i senzilla,
intensa, amb la intensitat de
les primeres sensacions, ca-
paç, per ella mateixa, de
transmetre’ns l’efecte d’una
renovació, la que sembla ha-
ver iniciat l’autor des de la
seva proposta personal,
acompanyada, és cert, per la
d’altres sud-americans que
han vist arribada l’hora de
transcendir l’enorme avanç
del boom i tornar a volar amb
objectius propis, amb objec-
tius, crec que la metàfora més
adient, salvatges.

No és estrany que aquesta
proposta, la idea de concen-
trar en la novel·la breu la in-
tensitat del conte i les pro-
porcions immenses del dubte
contemporani, hagi vingut
d’autors nascuts més enllà de
l’Atlàntic. Els experiments
extrems hi han tingut sempre
algun escriptor clau; només
ens cal pensar en Macedonio

Fernández, en Borges, en
Cortázar, en Arlt... Bé, podrí-
em posar més exemples i no

UN NOCTURN TEMPESTUÓS
Roberto Bolaño (Santiago de
Chile, 1953) ha aconseguit a
Nocturno de Chile anar encara
una mica més enllà que amb
novel·les anteriors. Crònica
d’un desastre anunciat, del
terror del totalitarisme i la
dictadura, l’obra s’articula al
voltant del monòleg de Se-
bastián Urrutia Lacroix, un
sacerdot, amant de la crítica
literària i de la poesia, mem-
bre de l’Opus Dei, que passa
revista a la seva vida, immersa
de ple en els anacronismes de
la més recent història xilena.
No ha de sobtar el lector tro-
bar-s’hi amb contrastos im-
possibles: l’estètica literària
fent front a l’estètica de la
mort, de la tortura, de vega-
des a través de metàfores d’u-
na gran intensitat, com ara
els frares dedicats a la falco-
neria, en guerra permanent
amb els coloms que destruei-

xen el patrimoni de l’Església.
Perquè Bolaño no estalvia crí-
tiques contra el seu propi pa-
ís: “En este pais de dueños de
fundo, dijo, la literatura es una
rareza y carece de mèrito el saber
leer”, ni tampoc ginys literaris
–Dràcula, la Bíblia– que aju-
den a reconstruir la trajectò-
ria intel·lectual i vital de Se-
bastián.

Aquest llarg monòleg que
és també una novel·la
de personatges, un
precís exercici de llen-
guatge i una intensís-
sima interpretació del
món que ens ha tocat
viure, és així mateix un
llibre ple d’imatges be-
llíssimes, perquè Bola-
ño sap condensar en
una frase tota la força
que un altre escriptor
hauria distribuït al
llarg d’un paràgraf. Ai-
xò converteix Nocturno
de Chile, i en bona me-
sura les altres novel·les
curtes, en una obra que
s’ha de llegir sense
presses, a pesar de
l’engany que pot supo-
sar la seva brevetat, la
seva senzillesa aparent
que, quan t’hi endin-
ses, entens que es
tracta d’una manera
d’enfrontar-se al món,

i el món de Bolaño pot ser
qualsevol cosa menys senzill
o mancat de referències. Més
aviat la riquesa de mires dels
seus llibres contrasta amb la
postura una mica adaptable
de molts novel·listes actuals,
gens amics de complicar-se la
vida.

Hi ha a la literatura de Bo-
laño una ambició circular,
d’un cercle que no trobés mai
la connexió definitiva per a
tancar-se, teranyina apegalo-
sa i inevitable d’històries que
molt aviat entendrem com
una part de les històries del
món, fetes de moments que
es van reunint al voltant dels
records/escriptura. El seu alt
nivell simbòlic ens fa pensar
en altres excel·lents novel·lis-
tes sud-americans que també
van anar fent aproximacions
a grans novel·les a través de
peces breus que configuraven
més tard tot un univers. Bo-
laño sembla haver trobat, a
més a més, el to just per a la
narració en primera persona
a les primeries del segle XXI,
un to a la vegada col·loquial i
profund, banyat sempre per
una sensació d’estranya-
ment: la seva literatura qües-
tiona ben sovint la capacitat
de l’ésser humà per sortir del
camí establert, del destí tra-
çat per forces superiors a no-
saltres.

Tot i els mèrits de Monsieur
Pain o Amuleto, pensem que
Nocturno de Chile passa per ser
la millor novel·la breu de Bo-
laño; tant és així que la dis-
tància considerable que hi
havia entre Los detectives salva-
jes i la resta de la seva pro-
ducció sembla escurçar-se
sense remei. Nocturno de Chile
té l’esperit d’una gran novel-
la, de les que són imprescin-
dibles a la nostra biblioteca.
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Francesc Serés, Els ventres
de la terra. Columna.

Barcelona, 2000.

F
rancesc Serés és un jo-
ve artista de la Franja
de Ponent que combi-
na l’escultura i la foto-
grafia amb la docència,

i que amb Els ventres de la terra
estrena llibre i ofici: el d’es-
criptor. Aquest és el seu primer
llibre, que l’editorial Columna
publica per haver estat finalista
de la cinquena convocatòria del
premi Pere Calders de Literatu-
ra Catalana 1999. Els ventres de la
terra és una novel·la breu que
narra, de forma extremada-
ment substancial, el créixer.
Hem d’insistir que l’estil de Se-
rés és substancial perquè la
lectura conté una sèrie de refe-
rents que hom ha de completar
si vol capir-ne del tot el signifi-
cat. No endebades Serés és un
artista plàstic que explota les
construccions metafòriques
fins a aconseguir-ne totes les
seves possibilitats, i aquesta és
una tècnica que, en la novel·la
que ens ocupa, és freqüent. Així
doncs, la novel·la esdevé d’al-
guna forma elitista, perquè en
recórrer a aquests elements
constructius, en donar més im-
portància a la forma que a allò
que es diu, Serés ens demana
un alt grau de complicitat.

Estructuralment la novel·la
manté un ritme també molt alt,
amb un Incipit inicial que obre
la porta als nou capítols res-
tants, que van encapçalats per
infinitius (essència verbal) so-
bre el fet de créixer: mirar, sentir,
ser, ignorar-se, marxar, beure, here-
tar, viure i acabar. Cadascun d’a-
quests capítols és acompanyat
per un breu títol i una data que
va des del 1893 al 1998, dues
dates que poden comprendre
l’origen familiar del protago-
nista, i el seu morir. El plante-
jament del capítol de la mort és
ben singular. El títol és Viure.
Adéu quan me’n vagi (1998). I Serés
aposta clarament per fer una
aclucada d’ull a la vida: “Per a
aquest viatge no feien falta
tantes alforges, tal vegada per al
que començaré demà, sí. Però el
cert és que només m’enduré
una maleta plena de vida, com
diu el guarnicioner. Quan me’n
vagi intentaré no fer soroll”.

Al llibre abunden les obser-
vacions meticuloses de Serés
sobre aspectes insignificants
de la vida quotidiana, perquè
Serés, que hem dit que era ar-
tista, també és antropòleg, i
ens obre les portes de bat a bat
al món de la ruralia ponentina
que ben segur coneix molt bé.
I és en aquest ambient de bès-
ties i pagesos, en un món
compost per allò més essencial,
que ens endinsem als ventres
de la terra, per reflectir, també,
bona part del que som nosal-
tres mateixos.

Tríptic poètic
➤ Bolaño es va donar a conèixer al nostre país dins dels
cercles urderground dels setanta. De la mà de Xavier Sabater
va formar part de l’antologia de poetes de Barcelona que va
publicar La Cloaca el 1978. La seva obra poètica la componen
sis llibres que han estat eclipsats per l’èxit de la seva narra-
tiva. Coincidint amb la brillant Nocturno de Chile, l’editorial El
Acantilado, de Jaume Vallcorba, ha presentat Tres, un poe-
mari que conté un melangiós passeig per Girona, de gran
bellesa; un impactant poema autobiogràfic titulat Los neo-
chilenos i unes proses finals que són un homenatge a la lite-
ratura, a la gran i petita literatura. (David Castillo)

Roberto Bolaño, Tres. El Acantilado. Barcelona, 2001.


