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CULTU A

A
lguns de nosaltres tenim una
rara habilitat per trobar
sempre homes de Porlock
disposats a impedir o a
torpedinar la nostra carrera
literària o artística, ja sigui
incipient o fins i tot
consolidada. L’home de

Porlock és un alleujament per a la nostra
consciència.

L’home de Porlock té múltiples
formes d’aparèixer-se. Quan hom
comença l’àrdua carrera literària,
un dels primers obstacles amb què
topa és la constatació que escriure
és més difícil del que sembla. Que
és tan difícil fer una novel·la bona
com fer-ne una de dolenta; perquè
el que costa és escriure. I llavors, el
que passa sovint és que ens aferrem a
les excuses, les que siguin, que puguin
explicar-nos la raó per la qual no
avancem: estic massa ocupat; vaig pel
món mig adormit; ara, quan acabi aquestes
lectures, m’hi posaré. O no, de cara a l’estiu,
que tindré més temps. No; si de cas, passat
l’estiu, perquè per escriure s’ha d’estar ben
descansat. I al cap de tres o quatre anys
encara estem igual, sense haver fet la
mossegada al text; sense haver-nos compromès
amb una història. L’home de Porlock ha actuat
amb eficiència en forma d’excusa de mal pagador.
Podríem dir que és un excel·lent acompanyant
paràsit de la pàgina en blanc que ha marejat tant la
persona que es decideix, no sé per quines
misterioses raons, a escriure.

Aquest personatge tan trempat de Porlock
també es pot aparèixer a l’escriptor experimentat i
quan està en ple procés de creació. Com que, a
causa de l’experiència, l’escriptor ja sap que
escriure és difícil, troba la manera que se li
aparegui l’home de Porlock sense que es noti
gaire. Sovint, quan estàs en ple procés
creatiu d’una obra extensa, els sotracs
excessius et poden portar a moments de
sequera o d’avançament exageradament
lent. Llavors, l’home de Porlock pot
aparèixer per acabar-ho d’adobar. Sovint
és en forma de necessitat imperiosa de
documentació. La documentació, per al
novel·lista, és essencial. Sovint ha de
gastar moltes hores buscant dades,
informant-se sobre qüestions
geogràfiques, històriques, de
comportament dels individus, filosòfiques
o del tipus que siguin. Però sovint el

tema sobre el qual et documentes és interessant. I
com que és interessant, sempre hi haurà un llibre
que cal llegir o una pel·lícula que cal revisar, o un
document que cal anar a cercar ben lluny. Fins que
t’adones que tens un
home de Porlock al
teu costat que
t’està
entabanant:
sempre és
més

fàcil documentar-se que no pas escriure i crear a
partir de l’esforç, documentat o no.

Quines coses! Ara ha vingut l’home de Porlock
a casa! He hagut d’interrompre la redacció de
l’article perquè un home (de Terrassa) ha vingut a
cobrar una factura. Aquest, l’interruptor, és l’altra
faceta de l’home de Porlock, la històrica.

Porlock és un poblet que hi ha a la vora de
Nether Stowey, al comtat de Somerset, al sud-
oest d’Anglaterra. Què tenen els homes de
Porlock que els relacioni amb l’acte creatiu de la
literatura? M’hi vaig referir de passada en un altre
article on parlava de l’autoria de les obres
literàries. A Nether Stowey vivia Samuel Taylor
Coleridge, aquell a qui a mig redactar el poema
Kubla Khan, que havia concebut somiant ajudat
per algun al·lucinogen, un veí del poble de
Porlock va interrompre. Van parlar durant una
bella estona sobre temes intranscendents i
Coleridge vinga mossegar-se les ungles. El
resultat va ser que el poema, mestrívol, va
quedar inacabat perquè Coleridge va ser incapaç,
quan el nostre amic va tocar el dos, de reprendre
el fil del record del somni.

Sigui cert que aquella visita hagués interromput
la redacció d’una obra mestra o sigui tot plegat una
excusa de mal pagador, estic segur que algun cop

aquest individu ens ha interromput la
feina que fèiem amb qualsevol
demanda banal. L’home de Porlock
forma part de la vida. (Ara, un altre
home de Porlock m’ha interromput: un
paquet d’una editorial.)
N’hi ha que tenen la possibilitat d’aïllar-

se: penso en Thomas Mann, que es tancava al
despatx i tota la casa anava de puntetes i parlant

fluixet perquè Mann treballava i cap circumstància
ni familiar ni social s’interposava entre la feina i

ell. Els escriptors que no viuen en un núvol, tot
i no ser veïns de Nether Stowey, han de

sobreposar-se a la fressa de la canalla
pròpia o dels veïns; als televisors del
celobert; a la circulació exagerada, al poc
temps que hom hi pot dedicar; a la
necessitat de fer el dinar o d’anar a la
feina… O també a la interrupció nefasta, la
pèrdua del manuscrit, la pèrdua de la

memòria…
Tots els artistes tenen, tenim, el nostre

home de Porlock, contra el qual escrivim.
Avui, mentre en parlava, ha

trucat dues vegades, com el
carter. Sort que aquest text
no té la transcendència
del Kubla Khan!❋

Jaume Cabré

L’home de Porlock
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L’home de
Porlock és

company
de viatge

de la
pàgina en

blanc, és la
circums-

tància
imprevista

que ens
allunya de

la feina
d’escriure,

que ens
segresta la
concentra-

ció, que
ens ofereix

l’excusa
per

postergar
el final

de l’obra
que tenim

entre
mans
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