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Josep Maria Fonalleras ha publicat una tria dels seus contes

Exquisida carta de vins
N A R R A T I V A

J O A N J O S E P I S E R N

Josep Maria Fonalleras,
Llarga vista (Narrativa
1982-2002). Empúries.

Barcelona, 2003.

U
na de les grans no-
tícies literàries de
cara al Sant Jordi
vinent és, sens
dubte, l’aparició de

Llarga vista, el volum que
aplega una àmplia selecció de
la narrativa breu escrita per
Josep Maria Fonalleras (Giro-
na, 1959) entre el 1982 i el
2002. Magníficament produït
per Empúries, la seva editori-
al de gairebé sempre, i amb
una preciosa il·lustració a la
coberta que reprodueix els
aparadors d’un celler londi-
nenc ple de vins de bona
anyada –una precisa metàfo-
ra del que el lector trobarà a
dintre del llibre.

Les dues primeres seccions
de Llarga vista es corresponen
exactament amb els contes
dels reculls Botxenski i compa-
nyia (1988) i Avaria (1990). Ai-
xò sí, amb algun petit canvi
d’ordre i una pentinada ge-
neral pel que fa a puntuació i
adjectivació.

PROCEDÈNCIA DISPERSA
En els apartats següents hi
trobem un parell de contes
procedents del llibre anterior
–El rei del mambo (1985)– i al-
tres que han anat veient la
llum de manera esparsa en
volums col·lectius com ara

Mixtures (1984), El Nú-
mero (1988), La profecia
(1988), Tapís (1990) i un
llarg etcètera més que
arriba fins a l’estiu
passat i que ja no de-
tallaré per no allargar
excessivament la refe-
rència.

Un altre bloc de tex-
tos que formen Llarga
vista el constitueix la
secció denominada No-
vel·les de butxaca, que
aplega, per una banda,
uns quants relats curts
apareguts en la secció
del mateix nom que el
diari AVUI va publicar
entre novembre del
1990 i febrer del 1992
i, per l’altra, uns
quants textos més es-
crits per ser llegits en
el programa Catalunya
matí, de Catalunya Rà-
dio, durant l’estiu del
2000.

Com es pot veure,
doncs, en les més de
tres-centes pàgines de Llarga
vista entrem en contacte amb
un material que fins ara o es-
tava dispers o bé era de molt
difícil recuperació i que el
lector té novament al seu
abast per poder gaudir-ne a
plena satisfacció. No és
aquesta, creguin-me, una fra-
se tòpica. Ja ho he dit just en
obrir aquest comentari: la re-
cuperació d’aquest grapat de
contes de Josep Maria Fona-
lleras és una magnífica notí-
cia ja que ens permet recupe-
rar una bona part de l’obra
narrativa breu d’un autor de

molta categoria. I la prova la
tenim davant dels nostres
ulls: malgrat els 20 anys
transcorreguts des del seu
debut, els textos de l’autor
gironí mantenen la força,
l’interès i la qualitat que des
del començament la crítica li
va lloar de manera unànime.
Actuals com el primer dia i
més moderns que mai.

MÓN SENSE CATACLISMES
Llegir Llarga vista, doncs, és
recuperar el món aparent-
ment senzill, sense grans ca-
taclismes, per on circulen els

personatges de Josep Maria
Fonalleras; és adonar-se de la
presència gairebé constant
d’un finíssim sentit de l’hu-
mor molt britànic (una altra
referència capturada perfecta-
ment en la il·lustració de la
coberta) que el lector agraeix;
és gaudir amb allò tan difícil
de dominar per un escriptor
que és l’estil; és deixar-se em-
portar per una llengua que,
francament, no sé si dóna
gaire joc a les hipotaxis o no
però que explica, exposa, di-
buixa i situa amb els elements
justos i sense impostar la veu.

Per als qui s’apropen per
primera vegada a l’obra de
Fonalleras aquesta Llarga vista
és la millor manera de conèi-
xer un creador de molta en-
vergadura. I per als qui l’hem
anat seguint des de bon co-
mençament, per als qui col-

leccionem carpetes
amb retalls dels nom-
brosos articles que Jo-
sep Maria Fonalleras
ha anat publicant de
manera esparsa a
molts llocs, és tornar a
descobrir –amb una
nova capa de vernís, en
molts casos– contes
gairebé perfectes com
ara Termodinàmica, Els
Cardozo aprenen a ballar
i El racó d’en Ben, que no
rellegíem des de fa una
bona pila d’anys.

SECTA NOMBROSA
Llegeixin Llarga vista. I
recomanin-lo a les bo-
nes amistats. Estic se-
gur que no trigaran
gaire a afegir-se a la
colla de seguidors de
l’autor gironí. Una
secta cada vegada més
nombrosa els mem-
bres de la qual ens ca-
racteritzem perquè ai-
xí que tenim una
oportunitat el renyem

i li diem que estem molt en-
fadats per la seva gasiveria a
l’hora de publicar obra nova.

M’apresso a dir que és la
seva opció i que en té tot el
dret, de dosificar-se o de pri-
oritzar altres plataformes
d’expressió com ara l’articu-
lisme i les col·laboracions ra-
diofòniques abans que la lite-
ratura més diguem-ne con-
vencional. Però, envoltats
com estem per tanta medio-
critat, es noten a faltar molt
els autors que, com ell, tenen
coses a dir i talent per expli-
car-les.

La revolució de les coses més humils
P O E S I A

J O S E P L . R O I G

Maria Josep Escrivà,
Tots els noms de la pena.

Denes. València, 2002.

A
quest és el tercer lli-
bre de poemes d’una
autora que ha fet
créixer exponencial-
ment la seua obra: en

seguretat, en exactitud, en
aconseguir uns poemes con-
tundents a partir de les coses
més senzilles. I aquesta és una
línia que s’aferma des del ja
llunyà Remor alè (1993), en el
qual ja s’intueix la voluntat de
reivindicar aquestes coses hu-
mils que ens salven del món en
majúscules. Aquesta tendència
queda confirmada i afermada
en A les palpentes del vidre (1998),
en què aconsegueix clarament
parlar de les coses més fràgils
amb versos durs, com de vidre
acerat; tot i que encara s’hi
observen algunes vacil·lacions.

Perquè el camí que ha pres
l’obra poètica de Maria Josep
Escrivà no és un camí senzill,
de la mateixa manera que no
és senzill salvar les restes be-
llíssimes d’un naufragi, com
no és senzill reivindicar la hu-

militat com una arma, com un
refugi, com el darrer reducte
de la bellesa perfecta. Perquè
humilitat és la paraula que
vertebra aquest Tots els noms de
la pena. Però no ens enganyem:
aquest no és un llibre humil
sinó agosarat, reivindicatiu,
dur com un vidre trencat d’a-
parença fràgil.

EL REFUGI DELS FORTS
Les coses humils són el refugi
dels forts, com a Pena de mort i
execució de K.F.T., en què la con-
demnada a mort troba recer i
força en el fet maquinal de tei-
xir un jersei, en el silenci, en la
llum d’un dia com qualsevol
altre dia: “Karla es distrau tei-
xint jerseis de llana / per der-
rotar el fred que sap que no /
vindrà. / [...] / Vesteix de blanc i
el silenci s’estira / dins del cor
com si fóra una palmera”. I
aquests són els versos més
suaus d’un tríptic esborronador
sobre la pena de mort on la
condemnada “Eternament ves-

teix de blanc, de blanc / com la
clemència que no commou / les
pedres”.

Per tant, aquesta és una hu-
militat de doble tall, capaç de
convertir els poderosos, execu-
tors, en pedres; capaç de con-
vertir un mínim ocellet caigut
del niu en la metàfora de l’e-
xistència, capaç de fer una re-
lectura reivindicativa del bíblic
Llibre de les lamentacions, capaç
d’escriure Els set poemes capitals,
capaç de convertir arbres talats
d’una plaça en escultures, ca-
paç de convertir els lliris i les
aus migratòries en l’ésser dels
exiliats, en la simple absència
de la persona estimada, com
per exemple en un poema molt
breu: Aus migratòries: “Avui te
n’has anat: / les aus de cada
vespre passen soles”.

El llistat seguiria al llarg de
tot el poemari, perquè aquest
esdevé un conjunt sorprenent
de les coses més senzilles que
ens refugien de la pena, que ens
en salven, però també, i justa-

ment per això, un llistat del
dolor humà. Però de cap ma-
nera cal confondre aquesta hu-
militat amb el cristianisme: tot
i que s’estableix un joc evident
amb la religió, es busca un dis-
tanciament, no només per
aquest joc, sinó també per con-
cepcions de fons: el que és una
virtut immobilitzant en el cris-
tianisme, esdevé una arma, pu-
ra fortalesa en mans de qui no
té més remei que ser humil i ho
accepta com s’accepta ser dona
en un món d’homes amb la
voluntat d’ésser dona, de no
entrar en l’únic joc que permet
el poder.

LA CULPA QUE OFEGA
És aquesta l’última de les hu-
militats: la de la dona, la de la
culpa que creix com la molsa al
racó més humit del terrat. La
culpa que ofega la humanitat,
la culpa que ofega la dona,
l’últim vestigi d’aquell pecat
original que sembla que encara
existeix en la nostra cultura. És

llavors que descobrim que,
contra aquesta culpa imposada,
no és suficient el plor, ni tan
sols el fet que “un gran plany de
catedrals comença / a inundar
la terra”. És llavors quan “s’ha
de començar de nou, fins que
l’oblit s’impose / com a l’inici
just de l’alegria. / I l’alba la sor-
prenga amb els peus nus, /
lliures en el miracle que és tor-
nar / a començar”.

Ens trobem, doncs, davant
d’un llibre dens, de pensament
profund i meditat, que parteix
d’imatges senzilles per a arri-
bar al fons de l’ésser, on ens
afirma des de la bellesa que
véncer és acceptar dignament
les circumstàncies, lluitar amb
les pròpies armes contra elles, i
no esdevenir un bufó que es-
pera les tristes molles del po-
der, on ens reflexiona sobre el
paper feixuc de les tradicions
en les relacions de poder entre
home i dona. Un llibre trist i
dur i bell. Com la vida. Què més
li podríem demanar?


