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CULTU A

U
n dia vaig parlar de com es
van confegint les històries,
deixant-te portar per les
onades, celebrant els
descobriments i no
menyspreant cap detall per
ínfim que sigui. Però l’espai
de l’article no donava per

més. No ens va donar temps per fer cap viatge a
l’interior dels personatges en cerca de somnis,
d’anhels i de pors. Ens vam quedar estrictament
en els seus moviments i gestos externs. En rigor,
encara no eren personatges. Només eren
circumstàncies narratives. De la mateixa manera
que descobrir l’argument és un plaer, també ho
és anar donant forma a un projecte, a una
circumstància narrativa que a poc a poc agafa
perfil i, amb sort, unes quantes gotes de vida,
disposat a recórrer un itinerari dins la història
convertit ja en personatge. Allò que serà un
personatge comença com un gest, un perfil, una
reacció. A poc a poc van apareixent trets de
personalitat, maneres de parlar, esquemes de
personatges que de moment no van enlloc.
Quan els descobreixes algun secret o quan saps
que tenen un secret que encara no has
descobert, ja no cal que pateixis: allò acabarà
essent un personatge. S’esdevé que, sovint, el
novel·lista bateja, posa nom al prepersonatge
per fer-lo treballar, ben identificat, on li convé
que ho faci. Un altre dia parlarem dels noms dels
personatges. Avui només del seu esperit.

Si alguna vegada llegim un relat o una
novel·la on tots els personatges ens semblen el
mateix personatge (per bé que tinguin noms,
sexe i biografia diversos) és que l’autor no ha
sabut ultrapassar aquesta fase de gestació.
Perquè arribi a ser un personatge de debò,
encarnat (i perdoneu-me l’ús d’aquest mot tan
transcendent), fet de carn, fet de veritat, és
quan als perfils i els gestos hi hem afegit els
anhels, els recels, les manies… sempre, és clar,
de manera subtil. Però quin és el miracle? Que
només amb un tecleig o amb uns traços de
ploma, creem una presència que es fa real per
al lector, perquè en podrà parlar i el podrà
discutir amb altres lectors. I se’n pot sentir
afectat. És un miracle, aquesta capacitat

empàtica de la literatura: el poder de la
creació artística.

Però el creador, en el moment que té el
prepersonatge, viu una preocupació

teleològica: què arribaran a esdevenir aquests
personatges que d’antuvi només són un gest,
un rostre, una voluntat, un estirabot, una acció;
què arribaran a ser com a personalitat i, és clar,
on arribaran i com, dins de l’itinerari narratiu
on els col·loques. Com la mare desesperada que
abandona la cistella amb el nadó enmig del
suau corrent del riu, l’autor vol saber en què
s’haurà convertit aquell de-moment-un-
projecte al final del relat. Una gla conté una
idea, un projecte de roure, segons
l’exemplificació d’Aristòtil. A la gla ja hi ha el
telos de roure. Els personatges primer van ser
glans. El problema és que no sabem si acabaran
sent roures i de quin tipus. I les vies són ben
variades: pot ser que vagis descobrint aquest
roure del personatge a poc a poc; pot ser que et
sorprengui perquè no el preveies així i fins i tot
pot ser que t’agradi més que el projecte que tu
havies previst; també pot ser, és clar, que
s’adigui a les teves perspectives.

No gaire amb els personatges protagonistes,
però sí amb alguns de secundaris, es pot donar el
cas invers: tens molt clar com és el personatge i,
al llarg de la creació del relat i del món, en vas
descobrint els orígens. És a dir, que tens molt clar
el roure i a mesura que hi treballes acabes
descobrint la gla d’on ha partit… La creació dels
personatges és un misteri. Perquè el personatge
pot colpir el lector, d’acord; però durant el procés
de creació, us ben asseguro que pot enfrontar-se
amb el seu creador. Enfrontar-s’hi, discutir-hi,
rebel·lar-s’hi, amagar-se’n, fugir-ne… com si fos
una cosa viva.

Un dels llibres que he llegit aquest estiu es diu
Plató i un ornitorinc entren en un bar... (La
Campana). La intenció dels autors (Klein i
Catchcart) és la de fer un repàs a la filosofia amb
l’ajut d’acudits i es llegeix com qui menja un
panellet, sense ado nar-te’n. I parlant de la
teleologia, n’expliquen un que ens ve bé per
il·lustrar el que hem dit dels personatges i del
procés teleològic. Diu que una senyora va pel
carrer tota cofoia amb els seus dos néts ben
agafats de la mà. I vet aquí que es troba amb una
coneixença que la saluda i de seguida li fa la
pregunta de rigor:

–Quina edat tenen, aquests nens tan preciosos?
L’àvia, amb un clar sentit de l’ofici novel·lístic i

teleològic de la vida, respon:
–El metge, set anys. I l’advocat, cinc.❋
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El personatge,
la gla i l’ornitorinc
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