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Francesc Serés va néixer a Saidí el 1972

Els llocs de l’ànima
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M A N E L O L L É

Francesc Serés,
L’arbre sense tronc.

Columna. Barcelona, 2001.

L’
arbre sense tronc
traça un itinerari
vital sense gairebé
consignar cap de
les dades biogràfi-

ques que poden arribar a inte-
ressar a un periodista, un psi-
còleg o un advocat. Hi ha in-
dicis i al·lusions que dibuixen a
contrallum una història dis-
persa. Se’n poden arribar a re-
construir les línies de força,
però en realitat seria perdre el
temps: són traços que queden
als marges de l’atenció que re-
clama l’escriptura. Francesc
Serés s’allunya dels espais de
l’obvietat: renuncia a repro-
duir esquemes o arquetips i a
encadenar els fets en un argu-
ment travat. Passa directament
de les arrels a les branques. I
tot el que queda sense dir obre
un buit on pot emergir una
experiència genuïnament lite-
rària: l’impacte de la memòria
sobre les presències opaques.

El que fins ara ha llegit el
lector podria no semblar res
més que l’intent de justificar
un llibre poètic en el pitjor
sentit de la paraula: boirós i
dispers, agrumollat, incom-
prensible, plom. Però no és en
absolut el cas: l’escriptura de
Francesc Serés és diàfana i so-
lar, agostada, d’una qualitat
hiperreal. Els detalls prenen el

protagonisme, les escenes són
recreades amb una gran con-
creció imaginativa i construï-
des amb un punt de tensió que
converteix cadascun dels capí-
tols en un relat de trama lleu
però de malla fina: com una
gasa que s’arrapa als contorns,
als angles i les rugositats de
l’experiència mirada de prop.
Hi ha més textura que estruc-
tura i un plaer que es basa més
en l’assaboriment del que s’es-
tà llegint que en el recurs fàcil
i infal·lible a la fam de saber el
que ha de venir.

Un pati amb un gos fermat,
un espantaocells enmig d’uns

camps de blat, una casa en ru-
ïnes, un mercat al carrer, un
cinema de poble abandonat i
una sala de professors són al-
guns dels escenaris que pun-
tuen l’educació ja no senti-
mental sinó sensorial i moral
del protagonista.

PERCEPCIÓ IRREDUCTIBLE
No ens equivoquéssim i arri-
béssim a pensar que l’escrip-
tura de Serés ens entreté en
minúcies de desvagat: al plaer
de reviure una escena irrepeti-
ble i precisa en un acte verbal
que li dóna sentit se li suma la
possibilitat de participar d’una

percepció irreductible a cap
altra mena de discurs: per tant
a la participació en una forma
genuïna de coneixement i d’a-
proximació al món. Sembla
poc, però en literatura això ho
és gairebé tot.

PAISATGES DE L’ÀNIMA
La prosa translúcida de què se
serveix Francesc Serés reclama
l’atenció, però alhora fixa els
paisatges de l’ànima amb niti-
desa. De vegades la dicció pren
l’aire d’una psalmòdia o una
oració. El llibre és líric en el
sentit que recrea mites íntims,
que justament per això esde-
venen compartits, universals.
Veiem Assís, el protagonista, a
través de l’aire que l’envolta, a
través de l’entorn, dels altres i
sobretot a través dels llocs on
queda indeleble la traça de la
memòria. L’escriptura s’impo-
sa amb una intensitat tel·lúri-
ca, el paisatge de paper de vi-
dre gastat de la planúria infi-
nita i els camps de blat onejant
arrelen en el llibre com una
remor de fons. El trajecte de la
infantesa a la mort, del poblet
a la gran ciutat i de l’escola
franquista a la universitat hi-
pòcrita converteix també el
canvi i el pas del temps en un
contrapunt de moviments im-
perceptibles que sotja la no-
vel·la rere les escletxes que s’o-
bren entre un escenari i un al-
tre.

Francesc Serés (1972) és de
Saidí, a la Franja de Ponent, i
això es nota en la mena de
paisatges clivellats que fa res-
pirar al llibre i en la mena de

llenguatge que usa: no perquè
el farceixi de localismes sinó
per la vividesa, la capacitat
sensorial i la credibilitat. Di-
guem que per aquesta banda
s’apropa a gent com ara Biel
Mesquida i Julià de Jòdar, que
prescindeixen dels models pe-
riodístics, astènics i asfaltats de
la metròpoli amb una prosa
d’art, treballada –que no tre-
ballosa–, al marge també de
qualsevol tic noucentista en-
dormiscat. Tampoc és casual
que enmig d’un capítol pu-
guem ensopegar amb una ci-
tació de Proust (“cada esperit té
el seu propi paisatge i amb ell
pren el temps per contem-
plar-lo”) o que el llibre acabi
estrafent la frase que clou el
capítol inicial de Mentre agonit-
zo, de Faulkner.

GRAN APLOM LITERARI
L’arbre sense tronc és el segon
lliurament de la trilogia De
fems i de marbres. El primer
lliurament, Els ventres de la terra
(Columna), va passar gairebé
de puntetes, però no del tot
inadvertit per alguns lectors
atents. Aquest segon llibre
confirma Francesc Serés com
un escriptor amb un gran
aplom literari, amb un projec-
te propi, que no es mou al rit-
me de les expectatives de l’en-
torn, que no aspira a ser clònic
de ningú, ni es conforma a
ser-hi i no ser-hi alhora. Encara
que de vegades no ho sembli,
ja són uns quants els escriptors
que comparteixen aquí aques-
ta independència creativa: ca-
dascú fent la seva guerra.

Addictes al sexe societat limitada
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Chuck Palahniuk, Asfíxia.
Traducció d’Alexandre

Gombau i Arnau. Columna.

Barcelona, 2001.

C
huck Palahniuk és
l’autor de la novel·la
en què es basa El club
de la lucha, l’excel·lent
pel·lícula de David

Fincher amb Brad Pitt al cap-
davant del repartiment. A
aquest llibre i a la seva adap-
tació li deu la fama que s’ha
vist no injustificada amb no-
ves entregues del particular
univers d’aquest autor: Survi-
vor, Invisible Monsters i, ara, As-
fíxia. I el cert és que els matei-
xos que es van entusiasmar
amb Fight Club ho faran amb
aquesta delirant, tremenda,
subversiva, ràpida, divertida i
terrible novel·la que probable-

ment des de l’astracanada diu
molt més sobre el declivi del
nostre imperi que altres de-
mostracions més correctes,
ajustades, sensates i pre-
sumptament objectives.

SALMS PARANOICS
L’elèctrica prosa de Palahniuk
és la de l’escriptor que ha de
competir amb Internet, amb
mil canals de colorins, pits,
massacres i judicis sumarís-
sims. Els seus capítols són
salms paranoics, cançons de
tornada encomanadissa, am-
fetamíniques lletanies a un
déu ateu, les passes del boxe-
jador que no sap pegar, només
resistir. Que no és poc. Don
DeLillo, Capote, Hemingway,
Bukowski i d’altres púgils rà-
pids de cames amb les seves
referències. La seva és l’única
prosa possible en la qual po-
den conviure els seus perso-
natges lúcidament esquizoi-
des, radicals en la seva tendra

excentricitat, kale borroka
emocional, perdedors que fan
de la humiliació una nova
forma de resistència. Els nois
del Trainspotting un altre cop
desembarcant del Mayflower.

L’argument...? Víctor Man-
cini, pur desequilibri, víctima
d’una infantesa diríem estra-
nya, gràcies a una mare tipus
John Waters (terrorista anti-
sistema sense armes ni vícti-
mes: canviar els tints dels ca-
bells en els seus envasos en
uns grans magatzems, mailing
amb invitacions falses en els
restaurants més cars de la
ciutat, un meravellós diu-
menge de zoo en el qual els
micos esmorzen amb LSD.
Encantadora la mami, veri-
tat?), és un addicte al sexe
descregut de cap teràpia, que
treballa com a figurant en un
parc temàtic del segle XVIII, i
visita la seva mare en un hos-
pital per a malalts d’Alzhei-
mer. La manera com paga

aquest hospital consisteix a
fer veure que s’ofega en el
transcurs d’un sopar en qual-
sevol restaurant de la ciutat i
deixar que algú el salvi. A
partir d’aquest moment el seu
salvador li envia talons i tar-
getes de felicitació pel seu
aniversari. Absurd? Probable-
ment. Tant com la teva pròpia
vida quan el banc et cobra la
hipoteca el primer de cada
mes.

TERRORISME D’AMOR
Però el que fa que el llibre si-
gui més que un bon llibre és
que darrere d’aquest argu-
ment s’amaga el pervers ter-
rorisme de l’amor, el d’algú
que es dedica a crear herois
cada nit, a carregar amb totes
les culpes, a donar plaer a tort
i a dret com una màquina
d’emoció que pinta de colors
la vida grisa a què ens con-
demna el pilot automàtic de
les nostres pròpies decisions,

l’assumpció que el món és
com és i no el podem canviar.
Els personatges, el punt de
vista, els ravals des dels quals
operen són idèntics a d’altres
novel·les de Palahniuk. La seva
visió de la individualitat radi-
cal, de la rebel·lia personal, de
la lucidesa irredempta, els
mateixos. Així com les sacse-
jades al lector, els seus pa-
ranys no sempre honestos, els
seus tours de force impossibles.
Però el que és original d’a-
quest autor –al meu parer
fascinant– és aquesta volun-
tat seva, infantil però no in-
gènua, de dir-nos que l’aven-
tura encara existeix. Que no
acceptem els mapes i els ma-
nuals d’instruccions, ni les
fronteres entre sa i malalt, as-
senyat i boig, superb i ridícul.
Que amb cada vida comença i
acaba tot. Que creïs els teus
déus, la teva casa i la teva
destrucció com et doni la
santíssima gana.


