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H
i ha sis homes.
Cinc que expli-
quen la seva
experiència
–d’una mane-

ra o d’una altra tots han tor-
nat d’un forat negre– i un
sisè que se’ls escolta i que de
tant en tant hi fica cullerada.
Pels indicis es pot pensar que
aquest sisè es dedica a es-
criure, ja que els altres cinc li
expliquen el que els ha pas-
sat per si pot ser-li útil a
l’hora de convertir-ho en ma-
tèria literària. Hi ha també
una citació inicial que fa re-
ferència a aquella casella de
la Mort que tenen tots els
jocs de l’oca que obliga el ju-
gador que hi cau a tornar a
començar la partida. Una
manera, doncs, de veure la
mort –i de retruc la vida, és
clar– no pas com un final
sinó com una oportunitat
per alçar-se i recomençar.

El primer home ha sobrevis-
cut a un infart agut. Quan el
portaven a l’ambulància ex-
plica que la imatge que ocu-
pava el seu cervell era la
d’un vell anònim que cada
nit passa amb un detector
de metalls per la platja del
seu poble a la recerca de re-
llotges, joies i altres objectes
de valor colgats a la sorra.
L’home segon va voler reti-
rar-se del món durant dos
anys, un període de vida so-
litària i contemplativa en el
qual va intentar viure com
l’eremita de Buñuel a
Simón del desierto o com
aquell artista del dejuni
d’un conegut relat de Kafka.
Tanmateix, confessa que
totes les conviccions van co-
mençar-li a trontollar el dia
en què es va pensar que era
poeta. La davallada del ter-
cer home, un escriptor de
tercera fila, va ser cap als in-
ferns de l’enveja. La seva
obra mestra, la que el faria
passar a la història havia de
ser l’assassinat d’un escrip-
tor amic seu i veí de la ma-
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‘Sis homes’ és un
llibre estimulant
iinquietant que
no posales coses
fàcils al lector

a un embriac o a un mori-
bund. La literatura en l’ex-
trem. Vet aquí el secret del
que Josep Maria Fonalleras
ens explica en aquest llibre
que fa un moment jo defi-
nia com inquietant i esti-
mulant. Un llibre escrit
amb una intencionada pre-
cisió, en el qual cap paraula
és sobrera i que posa en joc
un seguit d’elements co-
muns que travessen les his-
tòries del llibre. Per exem-
ple la imatge de l’avi que
busca objectes perduts a la
sorra, el concepte d’agonia
entès com una situació ex-
trema de la qual, si en tor-
nem, sortim més complets.
Una agonia que reflecteix
també la confrontació
entre la puresa nua del mot
i el gruix dels arguments. O
la imatge de les multituds
anònimes –“Un oceà de
caps sense onades, sense
nom” que em fa pensar
moltíssim en la fotografia
de la coberta de la primera
edició de Botxenski i com-
panyia– considerada en
paral·lel als caps de les agu-
lles dels coixins de les mo-
distes i que remet a la infi-
nitat d’opcions de tria de
l’escriptor davant dels ar-
guments que la vida li va
posant davant seu.

Sis homes és un llibre
que hauria de llegir detin-
gudament, amb el llapis a
punt de subratllar o de
prendre notes, qualsevol
persona que vulgui endin-
sar-se en els passadissos se-
crets del laberint de l’ex-
pressió escrita. Literatura,
vaja. I de la que perdura.

teixa ciutat el dia que fa cent
setmanes que una novel·la
seva ocupa el primer lloc en
la llista de llibres més ve-
nuts. El quart és un home
encara jove que, de resultes
d’un accident, ha d’estar
tres mesos en un sanatori
en companyia de vells, to-
cats del bolet i malalts ter-
minals amb els quals trava
intensos llaços d’amistat. De
l’últim home –l’únic que ha
marxat i no ha tornat– llegi-
rem un seguit d’apunts per
a possibles relats que ha dei-
xat en una capsa a disposi-
ció de l’escriptor que hi ha
darrere d’aquests cinc re-
lats. Un absent, difunt, que
torna a la vida quan llegim
els seus textos.

Amb aquests Sis homes
que ens acaba d’oferir Josep
Maria Fonalleras la meva im-
pressió és que ens trobem
amb un llibre inquietant i es-
timulant. Un llibre que, per
entendre’ns, no li posa les

coses fàcils a aquells lectors
que busquen un “sentit”
–entre cometes, si us plau–
al que llegeixen. L’aposta de
l’autor no es decanta pas per
la manipulació d’uns argu-
ments sinó per la creació
d’una determinada atmosfe-
ra que envolta el lector i l’en-
xampa a base de subtilesa i
talent literari. Una caracte-
rística habitual en tota l’obra
de Fonalleras però que a Sis
homes arriba, crec, al seu
grau més alt de depuració.
Tant pel que ens explica com
en la clara relació amb la ma-
nera com ens ho explica.

En aquest llibre l’autor ens
ofereix una determinada
concepció de la literatura.
Més exactament, diria que
és una determinada posició
de l’escriptor davant de la
seva obra. Tant la que ha es-
crit com la que té molt clar
que mai escriurà. La litera-
tura, sembla que ens vol dir,

és qüestió de proporcions.
De mesura, ja que malgrat
l’aparatositat de les experi-
ències que els protagonistes
han viscut l’autor ens expo-
sa deliberadament com si
fossin fotografies, imatges
fixes, retrats d’un instant.
Talment com l’eremita que
s’asseu davant d’un piano
automàtic tot fent veure
que toca les tecles, ens tro-
bem gairebé en l’estadi
previ a la no-escriptura, a
les portes de la certesa que
el secret està en la mirada
pura. En aquella mirada que
no intervé ni intenta enten-
dre o pervertir la realitat
amb cap interpretació. Amb
cap tria.

Es tracta d’escriure per
a gladiadors, es diu en un
moment del llibre. Per als
que la seva única esperan-
ça és sobreviure una tarda
més fins al combat se-
güent. Es tracta de cons-
truir una frase que serveixi
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És unllibre escrit
amb unaprecisió
intencionadaen
què no hisobra
capparaula


