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■ Xavier Pla

Hi ha, en l’ofici d’antòleg o
d’antologuista (cap dels
dos termes no apareix al
DIEC), alguna cosa sem-

blant a la d’un director d’orquestra.
O potser, fins i tot, a la d’un xef de
cuina. Perquè, de fet, es tracta de
saber preparar un bon menú capaç
de satisfer tota mena d’exigències.
Primer, s’han de saber triar els in-
gredients, tots de qualitat. Després,
cal saber-los combinar adequada-
ment, proposant un ordre de consu-
mició determinat, encertant els pri-
mers i els segons plats i, també, les
postres. La presència o absència de
les aigües i, és clar, dels vins, amb els
seus perfums i les seves coloracions,
acaba sent fonamental.

Però, amb tot això, tampoc no n’hi
ha prou. Hi falta, a més, l’acompa-
nyament amb les paraules, tal com
han après, i molt bé, els grans cuiners
de la nostra època. Cada menú, com
cada antologia, ha d’anar acompa-
nyat d’un relat propi, amb imatges i
metàfores sorprenents, extretes dels
més diversos àmbits. D’alguna ma-
nera, doncs, tota antologia esdevé
una forma d’alquímia, de fusió d’ele-
ments, perquè aquest és precisament
el seu origen etimològic grec: anthos
significa flor i legein és collir. En la tria
adequada de les flors, en el florilegi
(terme que avui ha caigut en desús),
hi ha per sobre de tot l’elaboració
d’alguna cosa nova a partir de parts
diverses que, en principi, no haurien
d’haver anat juntes. És un exercici
apassionant que, si està ben fet,
acaba creant un nou tot, un nou llibre
que transcendeix i exalta cadascuna
de les parts seleccionades.

Una certa efervescència
Durant uns anys hi va haver una
certa efervescència en el món edito-
rial català i van proliferar les antolo-
gies, de poetes i narradors. Era mo-
dèlica, en aquest sentit, la que va
preparar Manuel Guerrero, Sense
contemplacions (Empúries, 2001),
amb un pròleg extens i aclaridor
que, amb els anys, serveix com a lú-
cida reflexió sobre l’evolució de la
nova poesia catalana del segle XXI.

També tenia un gran interès la
proposta que Jordi Galves va prepa-
rar en ocasió de la presència catala-
na a la Fira del Llibre de Guadalajara,
De miel y diamante (Fondo de Cultu-
ra Económica, 2004), amb cent anys
de narracions catalanes, traduïdes al
castellà i presentades en ordre cro-
nològic invers, de Monzó a Ruyra.

‘Storytelling’
No se sap si també amb alguna re-

lació amb la invitació de la cultura ca-
talana a la Fira del Llibre de Frank-
furt, apareix ara l’antologia que ha
preparat el professor, crític i traduc-
tor Manel Ollé. Amb el títol Combats
singulars, Ollé presenta una selecció
de disset contes escrits en català en
els últims vint anys per escriptors
nascuts entre el 1947 (el més gran és
Biel Mesquida) i el 1973 (Pere Guixà,
el més jove del recull), en una llista
que inclou a més Josep M. Fonalleres,
Gabriel Galmés, Mercè Ibarz, Empar
Moliner, Imma Monsó, Quim Monzó,
Vicenç Pagès, Miquel de Palol, Sergi
Pàmies, Sebastià Perelló, Ponç Puig-
devall, Jordi Puntí, Toni Sala, Francesc
Serés i Màrius Serra. Potser hauria
valgut la pena incloure’n algun de
Baltasar Porcel, que, amb el contun-
dent volum Les maniobres de l’amor
(Destino, 2002), que recull tots els
seus contes del 1958 al 2001, demos-
tra ser, malgrat ell mateix, un dels
grans de la narració breu.

La major part dels contes que Ollé
ha triat es van publicar a la darrera
dècada del segle XX, tot i que l’antò-
leg no sempre diu on van ser publi-
cats ni indica tampoc l’any d’aparició.
Ollé és un antòleg discret, que pro-
posa al lector una selecció motivada
només per criteris estrictament lite-
raris i pel plaer de la lectura de les
històries. Aquesta és una antologia
nua, pensada per ser llegida pels lec-
tors de literatura (d’aquí o de fora) i
no pas per ser jutjada per crítics o al-
tres escriptors o altres antòlegs. Són
disset combats singulars que es des-
envolupen sense escuts, ni llances ni
armadures, només per celebrar el
llenguatge i la narració, les ficcions i
els somnis, fascinants i colpidors.

Llegits d’aquesta manera, sobre-
surten els dos autors majors del conte,
Monzó i Pàmies, els que més i millor
han reincidit en aquesta forma narra-
tiva. Entre els altres, Fonalleres, Sala i
Puntí (potser el més enyorat de tots,
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■ Aquesta antologia
de contes preparada
per Manel Ollé
presenta disset
combats singulars,
disset històries per
celebrar el llenguatge,
la narració i el plaer de
la lectura d’un dels
gèneres més celebrats
de la literatura
catalana d’avui
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encara amb poca obra), aporten iro-
nia, intrahistòries i tractes amb l’abis-
me. Però, a part de recuperar un nar-
rador exigent i escàs com Puigdevall,
aquest llibre confirmaunavegadamés
l’energia creativa poc usual de la veu
de Francesc Serés. L’autor de La força

de la gravetat és un formidable cons-
tructor de frases, una frase, complexa
i sinuosa, llarga i elàstica, que està re-
lacionada amb la manera tan personal
i tan diferenciada que té d’explicar el
món, d’una rotunditat, una eficàcia i
una tensió interna envejables. ❋
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