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P
er a molts és el primer
llibre de Lluís Munta-
da que llegim. I ja
d’entrada cal dir que
és una carta de pre-

sentació ben bona. En aquestes
divuit narracions, Muntada ex-
hibeix una llengua afinada, un
sentit del ritme admirable i una
forta capacitat per entrar en
mons a contracorrent que es
resisteixen a desaparèixer. Lluís
Muntada (Riudellots de la Selva,
1964) escriu en els mitjans de
comunicació, és autor d’Espirals
(premi Just Manuel Casero
1988) i un lector irrefrenable, i
amb un irrefrenable neguit de
vehicular-ho.

El millor de llegir un llibre de
contes és que el lector va avan-
çant per un laberint d’argu-
ments i d’ambients i que, al fi-
nal, quan li és força difícil de
delimitar amb precisió cada
petita història, pot en canvi,
comptat i debatut, explicar el
món de l’autor. Així, a mesura
que anem avançant per les
agulles i els rails de Muntada,
aquests ens assenyalen un uni-
vers fet de mons que aparent-
ment s’extingeixen, servits amb
un tel de realisme que ens els
posa a l’abast i que fins i tot ens
permet tocar-los ni que sigui
fugaçment. Els personatges que
hi apareixen viuen fins a les
darreres conseqüències els seus
mons i, sense arribar mai a la

tragèdia, s’hi aferren. Muntada
sempre els reserva un tros de
felicitat, que no té res a veure
amb un final catastròfic. Senzi-
llament despunten amb la seva
manera de veure el món i dei-
xen un rastre de llum que so-
breviu encara una bona estona
amb una prosa que se sap forta
i precisa.

OBSESSIONS I PORS
Els personatges viuen alienats
en les seves obsessions i en les
seves pors, però no són vistos
per l’autor com a personatges
extraordinaris ni tampoc els
mira amb compassió. Muntada
prova amb la seva escriptura de
comprendre’ls i de fer-nos veu-
re que són una part indestria-
ble de la nostra realitat, si ens
hi atansem. L’astronauta del
conte Retorn mira la Terra en
tota la seva dimensió des de
l’espai i descobreix les raons
que en un racó expliquen el seu
viatge i el seu entotsolament.
Unes raons que són allà, que no
podem bandejar i que, per la
màgia de l’autor, no apareixen
d’una manera abrupta, sinó
naturalment, com ho fan en el
dia a dia les raons de les nostres
pròpies accions. I juga molt,
l’autor, a fer ziga-zagues entre
la visió global i la local: ara
mira per la finestra, ara fita els
mapes. Els contes passen en
llocs il·localitzables, en pobles i
ciutats mai esmentats, però
que destil·len una aroma dis-
tant de la metròpoli.

Si una cosa caracteritza els
contes de Muntada és la natu-
ralitat amb què tracta els seus
personatges i amb què dota de
caràcters oposats els objectes i
les accions. Quan els protago-

nistes de Sinistralitat a la carretera
tenen l’accident, cap d’ells sap
si els han fet més mal les voltes
del cotxe o les del cor. I quan, a
Les detonacions silencioses, l’Ot i
l’Alba se separen, els llibres que
l’Ot carrega al cotxe esdevin-
dran artefactes explosius per
les mateixes lletres que duen
dins i que l’Alba ha anat sub-
ratllant durant els anys de re-
lació. D’una manera subtil i la-
tent, les lletres de Canvi d’agulles
s’eixamplen amb la força de
què els dota l’autor.

En certa manera, Muntada
també fa part d’una resistència:
l’ús de la pròpia llengua. En la
llengua literària de Muntada hi
trobem un vocabulari riquís-
sim i precís i que, per bé que a
estones massa neutre, aconse-
gueix encertar-la sempre. Si a
això hi afegim un gran sentit
del ritme, ens queden uns con-
tes que com a mínim se situen
sempre a la mida justa. En al-
guns casos, com a Sinistralitat a
la carretera, l’autor comença
d’una forma lenta, amb unes
descripcions acurades i, just
quan podrien començar a es-
devenir una mica feixugues,
l’autor sap enfilar la recta a
gran velocitat i enllestir el relat
brillantment. En escenes vio-
lentes i ràpides, com les de
l’accident esmentat o l’aparició
del senglar a Una violència ama-
ble, és quan la mà de Muntada
demostra tota la seva capacitat
expressiva amb una gran eco-
nomia de mitjans.

Lluís Muntada condensa el
bo i millor de la tradició con-
tista, des de Boccaccio fins a Pi-
randello. Hi ha també un fort
rastre de Borges i de la litera-
tura francesa i, evidentment, el

professor de filosofia que apor-
ta altres fonts i dota els contes
d’una força moral amb frases
senzilles que fan blanc a l’arrel
dels personatges sense que ens
n’adonem: els seus personatges
no es desesperen, sinó que es-
peren mentre el seu cos i el seu
món fet a mida es van diluint.

ELS TRENS I ELS LLIBRES
I és que els protagonistes de
l’obra, al costat dels trens, són
els llibres. Ni els personatges
ni el mateix autor poden viure
sense les pàgines escrites. Del
llibreter de Llibreria al lector
de L’illa de l’oblit passant pel
rastrejador d’ Etimologies, són
molts els personatges que s’a-
ferren als llibres i a la litera-
tura. També l’autor deriva so-
vint en citacions i ramals lite-
raris, encara que crec que una
de les pegues del llibre és
l’excessiva explicitació de les
seves fonts i de les seves lec-
tures. En alguns moments, te-
nim la mateixa sensació que
en llegir els monòlegs de la
Càmar de Curial e Güelfa o de la
Fiammetta de Boccaccio, que

cita com qui no vol la cosa di-
vinitats i autors clàssics men-
tre mor d’amor. Li treu ele-
gància: l’experiència vital
passa per sota de l’erudició.
Amb tot, em sembla important
de destacar que, com l’Eudald
de Salvar el cens, Muntada vol
parlar “manllevant els mots als
altres”, és a dir, fer un viatge
des de l’univers personal de les
lectures a les històries col·lec-
tives i no narrades.

Ningú quedarà decebut
amb l’escriptura impecable de
Muntada: el llibre manté un
to homogeni i se situa en el
mateix grau d’exigència des
de l’inici fins al final. Alguns
contes magistralment escrits,
com ara Etimologies, Fingir i Els
llocs no ploren, no s’esborren
fàcilment. Un argument més,
doncs, per quedar-nos en l’u-
nivers impagable de les nar-
racions breus, les de la mida
justa. Sense grans originali-
tats temàtiques o formals,
Muntada ens ofereix amb to-
tal claredat els últims espur-
neigs d’uns mons que ja no
desapareixeran.

L’art de persuadir
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N
o existeix res. Si
existís alguna cosa,
no la podríem arri-
bar a conèixer, i si la
coneguéssim, ens se-

ria impossible poder-la comu-
nicar. Aquest raonament tan
demolidor és obra d’una de les
ments més notables en la for-
mulació d’especulacions imagi-
natives i radicals, la del sicilià
resident a Atenes al segle V aC,
Gòrgies de Leotini. Amb gran
agudesa, aquest pensador va
adonar-se que la veritat i el co-
neixement tenen un impacte
insignificant en la vida huma-
na. Segons ell, només les pa-
raules tenen el poder de canvi-
ar els homes, perquè única-
ment elles són capaces de sus-
citar el terror, l’alegria i la pie-
tat. El plantejament de Gòrgies
de Leotini, que situa al centre
de tot el llenguatge, dóna
compte de la gran confiança

que la majoria de grecs diposi-
taven en el poder de persuasió
de les paraules. Avui dia, quan
les paraules han caigut en un
fragrant descrèdit, és més ne-
cessari que mai recordar que si
els nostres avantpassats grecs
van ser capaços d’organitzar-se
en una democràcia va ser per-
què creien que era més noble
convèncer els altres a través de
l’art de la persuasió, que no pas
imposar les decisions per la
força. Preferir les paraules a les
armes és, doncs, el fonament
fundacional de la retòrica, l’art
de persuadir.

De l’extens llegat de tractats
de retòrica de l’època clàssica
sobresurten La retòrica, d’Aristò-
til, La institució oratòria, de
Quintilià, i tota l’obra de Cice-
ró, llibres que són, sens dubte,
els primers precedents dels ac-
tuals estudis de comunicació, ja
que instrueixen sobre com ser
efectiu a l’hora de comunicar

un missatge. Ara bé, l’obra que
resumeix i organitza de mane-
ra eficaç totes les ensenyances
retòriques és Retòrica a Herenni.
Escrita en llatí al segle I aC, l’o-
bra té forma de carta i està de-
dicada a la formació d’un jove
anomenat Herenni disposat a
exercitar-se en l’art de l’oratò-
ria. Tot i que durant molt
temps va ser atribuïda errònia-
ment a Ciceró i més tard a
Cornifici, es desconeix la iden-
titat del seu autor. Segurament
l’enigma de l’autoria de Retòrica
a Herenni és perquè va passar
desapercebut durant almenys
tres segles.

SOBRE L’OFICI D’ORADOR
L’objectiu central de l’obra és
ben senzill: ensenyar a argu-
mentar en públic a favor o en
contra d’una causa. Així mateix
ho deixa clar l’autor a l’inici de
la carta quan diu que “l’ofici de
l’orador consisteix a poder par-

lar de tot allò que pertoca, pels
costums o per les lleis, a les re-
lacions entre els ciutadans, tot
fent-se aprovar, en la mesura
que sigui possible, pels oients”.
A tal efecte, segons el tractat
llatí, és necessari observar cinc
passos bàsics, que durant l’Edat
Mitjana es convertiran en ca-
nònics, però que apareixen for-
mulats per primera vegada en
aquesta obra. En primer lloc,
cal que l’orador busqui argu-
ments convincents a favor de la
seva causa. Tot seguit l’orador
haurà d’ordenar aquests argu-
ments de manera que el recor-
regut del seu discurs sigui el
més efectiu possible. A conti-
nuació, cal que trobi les parau-
les i les frases idònies per ex-
posar-los. Després, memoritza-
rà el seu discurs i, finalment,
haurà d’exercitar la seva actua-
ció de manera que la força de la
seva veu i del seu gest conven-
cin l’auditori.

Aquestes tècniques d’expres-
sió oral s’aplicaven, sobretot, en
tres àmbits diferents: en els tri-
bunals de justícia, en les dis-
cussions polítiques i en l’elogi o
l’escarni d’algú. En general, a
l’hora d’explicar els recursos
adients per obtenir l’èxit en
cadascuna d’aquestes situaci-
ons, Retòrica a Herenni segueix
les pautes de tota la tradició
grecollatina, però és original en
diversos aspectes. Per exemple,
l’obra conté el primer tractat
sobre l’art d’exercitar la me-
mòria i, a més, ofereix els pri-
mers consells sobre l’estil es-
crits en llengua llatina.

Retòrica a Herenni va aparèixer
per primer cop en català en
una edició de la Fundació Ber-
nat Metge l’any 2000 i ara ens
arriba en una nova traducció de
Jaume Medina a la col·lecció de
clàssics de La Magrana. Tot i
que l’original té un to arcaït-
zant que s’ha volgut mantenir
també en la traducció, l’obra és
un magnífic exemple de la
confiança d’alguns grecs i ro-
mans en la paraula els quals, ja
a l’època clàssica, abans d’im-
posar una solució a la força,
preferien dedicar-se a l’art de
persuadir.


