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Vázquez Montalbán: la mirada surrealista encara és necessària

Manifest subnormal

V
F e r r a n S á e z M a t e u

ull advertir els lec-
tors amb ganes de
sensacions fortes
que el títol d’aquest
article és el mateix
que el d’un llibre

que va publicar Manuel Vázquez Mon-
talbán l’any 1970, a l’editorial Kairós. El
que direm aquí, doncs, té poc a veure
amb el columnisme d’insults banals i
navallades de burletes, tan freqüentat
darrerament. Tampoc no vol ser una
apologia hiperbòlica ni una crítica des-
tralera. Malgrat la provocació que pot
suggerir l’encapçalament, aquest arti-
cle només pretén dir alguna cosa sobre
una obra poc coneguda de Vázquez
Montalbán. De fet, si evoquem la recent
cobertura mediàtica de la seva mort,
potser arribaríem a la conclusió que,
d’obres veritablement conegudes,
Montalbán no en tenia gaires. Els es-
pectadors de molts canals de televisió,
els oients de moltes emissores de ràdio
i els lectors de molts diaris només van
poder accedir a dues grans revelacions
periodístiques: a) Montalbán era –es-
sencialment, bàsicament, ontològica-
ment– un culer i només un culer; b)
també era un autor de novel·letes de
lladres i serenos protagonitzades per
un tal Carvalho. Això és tot. La resta
semblava accessori, o formava part del
repertori d’anècdotes i de frases fetes.
Una de les més espectaculars que vaig
tenir l’ocasió d’escoltar feia referència a
“la tràgica desaparició d’aquest gran
mestre de la intriga policial”. Mestre de
la intriga policial... Déu n’hi do.

Provant de ser coherents amb ex-
pressions com la que acabem de repro-
duir, un visualitza una mena d’Agatha
Christie amb bigoti i del PSUC, o alguna
altra cosa igualment exòtica. Val a dir,
en tot cas, que de productes exòtics o
directament surrealistes, Montalbán en
va fer uns quants. Ben poca gent sap,
per exemple, que va col·laborar estreta-
ment amb Dalí. El llibret de l’òpera Dalí:
être Dieu –un dels productes més geni-
alment delirants que, junt amb les
obres del gran Celestí Barallat, ha ge-
nerat mai la cultura catalana– és obra
de Manuel Vázquez Montalbán. El Ma-

nifiesto subnormal del 1970 té molt a
veure amb aquella magnífica bestiesa
lírica, que interpretava el mateix Dalí
desafinant com una truja moribunda.
Sospito que els mateixos que només
consideren Montalbán un culer que es-
crivia històries de detectius que anaven
a comprar a la Boqueria, també desco-
neixen que Dalí era, sobretot, un es-
criptor excepcional. Parapetat darrere
una màscara grotesca i rendible, Dalí va
escriure alguns articles als anys trenta
parlant, entre altres coses, de Kant o de
les geometries no euclidianes en revis-
tes com Minotaure o Cahiers d’Art. El

problema és que tots aquests pontifica-
dors professionals tampoc saben ben bé
qui era Kant, o què collons són les geo-
metries no euclidianes... Indirectament,
de retruc, la mort de Vázquez Montal-
bán ha tornat a posar de manifest l’e-
xistència de veritables impostors que
malviuen de refregir llocs comuns i ar-
rebossar-los amb la farina de galeta de
la trivialitat, la ignorància i l’escàndol
efímer adreçat a inofensives tietes de la
tercera edat. Fins no fa gaire aquests

farsants paraven compte, però ara ja
comencen a fer el pinxet amb tota la
impunitat del món.

Si comparem certes coses que es van
dir la setmana passada amb el nervi
estilístic del Manifiesto subnormal, escrit
ara fa 33 anys, podríem arribar a algu-
na conclusió desoladora. No hi ha
equiparació possible, entre altres coses
perquè el que es va proferir fa uns dies
ja ha caducat, i la darrera edició del
llibre de Montalbán data –si no vaig
errat– del 1979. Malament rai, doncs:
estem parlant de dues realitats inco-
municades. En tot cas, si fem abstracció

dels inevitables tics generacionals, que
puntualment resulten insuportables,
l’estrambòtic manifest té una extraor-
dinària vigència literària. Destacaria
dues coses, gens freqüents a hores d’a-
ra.

En primer lloc, l’ús intel·ligentment
lúdic, sense cap intenció pedantesca, de
referents culturals molt sofisticats. Per
alguna estranya associació d’idees, la
veu de fons del Manifiesto subnormal em
recorda la de Belmondo a Pierrot le Fou,

de Jean-Luc Godard. De fet, no deixa de
ser la mateixa història –si és que n’hi
ha cap–. Val a dir, però, que en tots dos
casos la urticària marxistoide de l’època
tendeix a generar pamflets en llocs on
hi havia intuïcions brillantíssimes. La
sensació d’obra d’art malmesa per
aquella moda és, en alguns moments,
dolorosa. Capgirant una coneguda frase
del Manifest comunista, algú va dir que el
marxisme era l’opi dels intel·lectuals.
Ara constatem que, si més no a co-
mençament dels anys 70, la cosa ni tan
sols arribava a la categoria d’estupefa-
ent; era un porret d’adolescents fet de
farigola...

En segon lloc, al Manifiesto subnormal
hi ha l’inici d’una constant en tota l’o-
bra del seu autor: el tractament fred de
la sentimentalitat, la seva dosificació en
nom del pur sentit del ridícul. Això sí
que es troba a faltar, ara! Un comença a
estar una mica fart de llegir novel·les de
nois amb –diguem-ne– dubtes, plora-

ners, fràgils i desorientats; o
de veure pel·lícules on el
motiu central són les rela-
cions amb el papi i la mami
(abans o després de sepa-
rar-se –esnif). Hi ha tota una
generació que hauria de
comprovar que existeixen
altres maneres d’explorar el
món dels sentiments, algu-
nes de les quals no coinci-
deixen forçosament amb el
plantejament estètic de la
pel·lícula Bambi.

Calen més manifestos
subnormals com el que va
fer Manuel Vázquez Mon-
talbán fa més de tres dèca-
des. En la mesura que la re-
alitat pot ser transcendida,
la mirada surrealista encara
és necessària; i en la mesura
que la normalitat ha esde-
vingut insuportable, cal op-
tar potser per explorar-ne
els trams més profunds i
obscurs, tot davallant,

doncs, al món de la subnormalitat.
Aquesta actitud tenia sentit l’any 1970
i en continua tenint ara. És una llàsti-
ma que l’autor d’aquella brillant intuï-
ció ètica i estètica s’hagi convertit de
cop i volta en un simple culer que es-
crivia historietes de lladres i serenos,
etc. Ah, sí: i també en un “mestre de la
intriga policial”. El país és això.
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Són els senats institucions en crisi?
F r a n c e s c X a v i e r M a r i m o n

T
anquem la setena legislatura
del Senat espanyol sense cap
novetat. Si hagués existit un
full de ruta, ara, al fer balanç,

diríem que hem seguit el camí tot
recte sense cap modificació de rumb,
ni cap tempesta notable que hagi
enterbolit la navegació de la institu-
ció.

Explicat d’aquesta manera pot
semblar fins i tot positiu, però no és
així. La manca de modificacions de
les funcions i del paper del Senat, el
condueix a un pla secundari respecte
del Congrés de Diputats i a tenir una

escassíssima incidència en l’Espanya
de les autonomies.

Val a dir que aquest problema no és
tan sols espanyol. Recentment he tin-
gut l’oportunitat de mantenir reunions
de treball amb el Bundesrat (el Senat
alemany) i el Senat italià.

A Alemanya, la discussió respecte el
paper del Bundesrat és força viva: ningú
està content amb el seu paper, i cal te-
nir en compte que el Senat alemany
està format per polítics membres del
govern dels diferents Lands. Reconei-
xen que amb l’actual dibuix el Bundes-
rat ha limitat el paper legislatiu de les

diverses regions i que, en l’àmbit de la
gestió, el ciutadà difícilment arriba a
conèixer de qui és la competència en els
temes que afecten la seva vida quotidi-
ana. Tots tenen clar que cal trobar un
nou disseny que delimiti clarament el
paper de les regions o lands i l’Estat, i
s’aprecia, en el fons, una voluntat dels
lands de recuperar competències en
l’àmbit legislatiu. A Itàlia, el president
del Senat va explicar que s’havia modi-
ficat la Constitució italiana el 2001 per
reconèixer i atorgar moltes competèn-
cies a les regions, però que en canvi no
s’havia modificat el Senat, cosa que

porta a no saber quin és ben bé el seu
paper. A més, a Itàlia cada dia és més
important la relació bilateral entre
l’Estat i les regions. Per aquest motiu, el
Senat ha manifestat la voluntat de
convertir-se en una cambra territorial,
ja que si no “la institució està condem-
nada a l’eutanàsia”.

Després d’analitzar aquestes reuni-
ons de treball i de patir directament,
com a senador, la discussió de quin és
el paper que ha de tenir el Senat espa-
nyol, arribes a la conclusió que aquesta
institució està en crisi en el marc de
l’actual Unió Europea. Per una banda,
la UE assumeix competències d’àmbit
Estatal. Per una altra, el paper de les


