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Jesús Pacheco ha escollit per encapçalar el
seu tercer llibre una cita de Nèstor Luján
que reflecteix perfectament l’esperit i el to
d’aquest Ficcionaris. “S’ha de riure sorollo-
sament, com si caléssim foc a la vida”. Pa-

checo (1964), que ha publicat també els lli-
bres de contes Tots els àngels del món i Ano-
meneu-lo amor, ofereix en aquesta ocasió als
lectors un recull de contes molt breus en
què combina diversos aspectes i facetes de
la vida amb importants dosis tant d’ironia
i corrosió com de tendresa i poesia.

En un aspecte formal, Ficcionaris es pot
dividir en dues parts: la primera, sota l’e-
pígraf El joc més llarg, està formada per un
seguit de contes brevíssims, alguns dels
quals no tenen més de tres línies. L’autor
juga, en aquest cas, amb la sorpresa, la ra-
pidesa del relat. La segona, amb el títol Els
ponts trencats, està integrada per 11 relats
d’una dimensió una mica més extensa. La
història està en aquests contes més desen-
volupada, relatada amb més detall, amb un
ritme més assossegat. Tot i això, el lector no
ha d’esperar uns relats llargs perquè la seva
extensió màxima és de 4 pàgines.

Amb tot, tant en un cas com en l’altre,
Pacheco fuig dels convencionalismes i del
políticament correcte i elabora uns contes
que sorprenen, bé per la seva forma bé pel
seu contingut. Citarem en aquest cas i a tall
d’exemple el relat que porta el títol L’obli-
gació i la devoció, que diu: “La Laura, inspec-
tora d’Hisenda, casada i amb dos fills, és
feliç d’haver fet una inspecció total a en
Miquel G.A., bon morós i millor amant”. O
el titulat Regal de Noces, on s’explica: “En
plena crisi matrimonial i després de set
anys de casats, en Marcel i la Mònica van
rebre la visita de la tieta llunyana que no
havia pogut venir al casament, perquè te-
nia una forta depressió a causa del seu di-
vorci”.

Jesús Pacheco, que en la solapa del llibre
es declara lector tant de les obres de filo-
sofia de Hegel i Spinoza com de la revista
satírica El Jueves, extreu les seves històries de
múltiples facetes de la vida: del matrimoni,
de la feina, de l’amor, de la història de la
filosofia, de la ciència, de la mort, del fu-
tur... I aquí hi ha un dels principals atrac-
tius del llibre: que el lector hi troba un se-
guit de relats divertits, àgils i naturals so-
bre la quotidianitat, que combinen la iro-
nia amb la tendresa. L’autor se situa moltes
vegades en el llindar del políticament in-
correcte, però la provocació se salva amb el
sentiment humà que hi és latent.

MOSTRES DE PREOCUPACIÓ LITERÀRIA
També s’adverteix l’interès i la preocupació
literària de Pacheco. En alguns casos (Un
conte tradicional sintetitzat i Solipsisme), l’autor
utilitza el conte per assajar, per experi-
mentar i per reflexionar sobre la tècnica
narrativa i literària. I per transgredir també
una mica en els tòpics. En d’altres ocasions,
utilitza els llibres per crear una realitat
imaginària, onírica... Vegem-ne alguns
exemples: a No podré deixar llibres, Pacheco
relata la vida d’un home que sent molt
amor pels llibres, els quals han creat a la
seva biblioteca una República i han de tri-
ar-ne el president; a La cançó adequada, un
home rejoveneix amb la lectura dels seus
llibres, i així pot reviure diversos episodis
de la seva joventut.

Ficcionaris és un llibre no convencional al
qual no es pot negar l’originalitat.

J.A. BRIÑAS

El narrador i poeta malloquí José Carlos Llop
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N A R R A T I V A

A L F R E D M O N D R I A

E
n la separació impossible
entre l’escriptura i la vida
–escriure com una de les
poques maneres de viure–
l’autor de diaris dorm, llig i

anota sobre el paper amb la mateixa
cadència que se succeeixen els dies en
una rutina inexpugnable. És per això
que William Faulkner veia que l’exis-
tència d’un escriptor es repartia, sense
a penes percebre-ho, entre els seus
somnis, els somnis dels altres i els
propis fantasmes. Uns fantasmes dele-
rosos de ser traslladats al full en blanc
en què es converteix cada nova jorna-
da. Aquest aiguabarreig de realitat i
ficció és l’impuls espontani i indefugi-
ble d’autors com ara José Carlos Llop i
Antonio Martínez Sarri-
ón. Visitants assidus d’a-
quest vici de luxe que és
la literatura diarística,
un gènere que sembla
en progressiva i indetu-
rable expansió.

José Carlos Llop
–també poeta i narra-
dor– fixa el tresor de la
mirada que és un diari
des d’una Mallorca esti-
mada i hostil alhora,
sempre levítica. Més a
prop de la que imaginà
Llorenç Villalonga que
de la real. Una Mallorca
que per a ell té una geo-
grafia més càlida en els
versos de Rosselló Pòrcel
i en el rastre de Miquel
dels Sants Oliver, que no
en la invasió inesgotable
de turistes o en les
transformacions urba-
nístiques que als ulls de
l’autor provoquen una
sensació d’estranyesa. De
fet, li agrada definir-se
com un home d’illa, és a
dir, de frontera.

En una fugida que no
cessa –ja siga en un vi-
atge reconfortant o bé a
través de la literatura–
se’l veu fascinat en un
Londres ancorat en va-
lors que Llop desitjaria
que no s’extingiren mai.
Al cap i a la fi cerquem el
que esperem trobar en la
ciutat que hem llegit
abans d’anar-hi. Per a l’autor, tot Lon-
dres és Dickens, les llibreries de vell i
els antiquaris de Cecil Court o el plaer
de seure en un butacó de pell en un
club aristocràtic. París, com a excepció,
convida a la felicitat prescindint, si cal,
de l’escriptura. Els jeeps de l’OTAN pa-
trullant pel port mallorquí en el cre-
puscle de seda mediterrani recorden la
Sicília acabada d’alliberar pels aliats.

En aquests Diarios (que apleguen els
volums La estación inmóvil, Champán y
sapos i Arsenal), un Llop inquiet davant
els quaranta, parteix des d’un posat
d’elegància una mica forçada i un de-
sig d’ordre que vol insubornable. No
suporta que un cambrer li retire un
pèsol de la taula amb els dits. El xan-
dall és sinistre. Fins i tot els somnis de
l’autor són contats des d’una estudiada
teatralitat. I és que uns somnis tan li-
teraris com els seus –de conversa amb
Calvino o en besamans al Papa– no els

pot tenir qualsevol. Quant al procés de
degenaració política que viu en els
anys de descomposició del govern so-
cialista, voldria que un enyorat Scias-
cia hagués pogut relatar-ho.

Li hauria agradat escriure Ada o l’ar-
dor, i se sent en deute amb les impres-
sions viatgeres de Bruce Chatwin, els
cossos de Gabriel Ferrater i el món i la
poesia que se n’anà amb Carlos Barral
i Gil de Biedma. Jünger és per a ell un
mestre a qui acudir sovint. Lector de
Cyril Connolly, és àcid respecte al circ
poètic castellà, però sense la impudícia
venjativa de Trapiello. Destaquen so-
bretot algunes reflexions morals d’a-
quest dandi que, davant el catastrofis-
me i el sarcasme indiscriminats de la
seua generació, s’arrapa al cristianisme
com una forma de contenció de la
barbàrie humana.

Força diferent a les reflexions de Di-
arios és la trama que Llop desenvolupa
a la seva última novel·la, Háblame del
tercer hombre. Una obra que transcorre
amb la lentitud i la fixació pels ele-
ments cosmopolites i cultes que acos-
tumem a trobar en l’alta literatura.

Partint d’una anècdota dels seus pa-
res, Llop ens passeja per una conspira-
ció antifranquista en què l’humor i el
misteri van de la mà, per l’enlluerna-
dor món del cinema popular, per la
Mallorca del 1949, acompanyats en tot
moment per uns personatges insòlits,
divertits i enigmàtics.

PROSA LABERÍNTICA
Tot un altre tarannà impregna els dies
d’Antonio Martínez Sarrión. Poeta no-
víssim, devot incondicional de Rilke i
Juan Benet, continua amb Esquirlas els
diaris que s’iniciaren amb Cargar la su-
erte. Des d’una prosa potent, persona-

líssima –de vegades laberíntica i amb
arestes castisses–, perfila un autoretrat
on abunden les apreciacions estètiques
–arts plàstiques, cinema, lectures– i
uns fonaments ideològics sorprenents,
caducs; en perpètua croada amb les,
segons ell, maldats del capitalisme i
l’imperialisme dels EUA. Les impressi-
ons autobiogràfiques són més nítides
–potser més literàries– en Infancia y
corrupciones i Una juventud, estimulants
volums de memòries que formen, amb
aquests dietaris, un peculiar conjunt.

Si en alguns moments se’ns presen-
ta un Sarrión candorós i humorístic,
com quan desitja que els obrers ha-
gueren repartit bescollades entre els
pijos de la Movida madrilenya, de colp
pren embranzida i s’atrinxera en un
esquerranisme reduccionista –peter-
panesc, que diria ell–. Qualifica la
Guerra del Golf de genocidi dels ame-
ricans, i la política actual és una con-
xorxa constant dels neoliberals “sal-
vatges i fonamentalistes”; les lleis del
mercat sempre totalitàries: paraula de
Chomsky. El cinema de Spielberg és,
simplement, una mescla de sarna i
caixa registradora. En canvi, en un vi-
atge a Nova York se’l veu pràcticament

surar, extasiat, entre
clubs de jazz, museus i la
visió enfebrida i nostàl-
gica dels escenaris i re-
cords cinèfils que cons-
titueixen la seua vida.

Malgrat l’impacte des-
il·lusionant en compro-
var a Cuba els efectes
devastadors del castris-
me, encara fa un tímid
intent –més aviat flàc-
cid– de comprendre la
revolució. Les tesis de
Furet sobre la davallada
de les idees marxistes
són un espill en el qual
es reflecteix amb interès
i nerviosisme. Es troba
més còmode amb Hanna
Arendt que no amb Isiah
Berlin i veu irritant l’in-
tent de posar Camus per
davant de Sartre. El mi-
llor Sarrión el trobem en
els apunts literaris sobre
alguns autors de prosa
castellana: imprescindi-
ble el fragment en què
comenta els elogis fune-
raris a Octavio Paz, les
matisacions a algunes
“actituds puerils” de
Trapiello, i algunes gal-
tades a Cernuda, Cela i
Muñoz Molina. Vigorós i
lúcid en la defensa d’au-
tors de “prosa muscula-
da”, que diria el seu es-
timat autor d’Una medi-
tación.

Martínez Sarrión se
situa entre certs desenganys, un cànon
literari sòlid i quasi definitiu i unes
conviccions contra el món actual ten-
ses, obsessives. Més que inconformista,
en desconfiança i malhumors instin-
tius. Possiblement per això es confessa
atret per l’actitud tan poc dòcil del gat
–com Baudelaire i Mark Twain– en
aquest peculiar ofici de viure que és
l’escriptura de diaris.
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