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CULTU A

“E
n el nostre debat
literari predomina
la idea que
l’escriptor ha de
ser una mena de
cronista, de notari
de la realitat, del
seu temps i el seu

entorn […]. La realitat pot ser, en efecte, un
dels marcs creatius, però mai la seva
finalitat”. Aquestes són les paraules de
Sánchez Pinyol que em van abocar a escriure
aquestes ratlles. El meu il·lustre col·lega de
pàgina suposo que ho deia –ara no ho
recordo, perquè fa temps que ho va publicar–
pensant en els seus monstres particulars, que
són un esclat de fantasia i versemblança
literària però que no retraten la societat
actual. Vaja: seria molt aventurat dir que la
volguessin retratar.
La raó de ser del novel·lista no és la de
reflectir la societat i la realitat. La raó de ser
del novel·lista és la de construir el
relat que s’està imaginant. I per
més que algun crític prediqui
que cal fer aquest o aquell altre
tipus de novel·la, el novel·lista
intel·ligent no escolta això
sinó que s’ausculta per
saber què vol fer la seva
ànima. Si després
coincideix amb els anhels
del profeta,
endavant. Si no,
també: la

literatura que perdura és la que ha sortit de
la gratuïtat de l’escriptor: ho ha escrit perquè
ell ho ha volgut. “Debéisme; nada os debo”,
diu Machado. L’escriptor escriu perquè ell ho
vol, no perquè algú li ho mani. Escriu no
perquè tu vols els seus poemes, ni perquè li
agradi –que li sol agradar– ser aclamat pels
lectors, si és que n’aconsegueix; la raó sol ser
molt més a la vora i és molt contundent:
l’escriptor escriu perquè, si no, es trobaria
malament; escriu perquè no pot no fer-ho.
Però el que m’interessa de la frase de
Sánchez Piñol és la idea que tenim la sort de
poder gaudir, per exemple, d’un quadre de
Viladecans no perquè la seva obligació sigui
pintar, sinó perquè, pel fet que ell ho vol, s’ha
passat hores assegut davant la tela en blanc
pensant, aixecant-se, mirant-la de lluny, o de
prop; observant-la en moments de llum
diferent, sortint del taller, tornant-hi a entrar
amb l’esperança folla que algú li haurà ofert
el primer traç damunt la tela, constatant que

no, que la tela continua intacta, i
tornant a rumiar, amb aquella

angoixa que és exclusiva de
l’acte creatiu i que suposa no

saber per on tirar i que
suposa el fet que, quan per
fi et poses en marxa, no
saps si vas pel bon camí o
no. I el bon camí no és el
que assenyala el profeta
a què em referia abans.

El bon camí és aquell en què pots dir que
potser sí, que em sembla que era això; o sí,
em sembla que la cosa anava per aquí. Però
en el fons no tens la certesa que allò estigui
acabat. Et quedes amb una bona dosi
d’incòmoda inseguretat a sobre. Valéry deia
que un poema no s’acaba sinó que
s’abandona. Val per al quadre i per a la
novel·la. I per a la sonata. Arriba un moment,
en què et deixes prendre l’obra dels dits.
L’obra completa d’un escriptor està feta
d’obres inacabades.
Demano disculpes a Joan-Pere Viladecans per
haver-lo fet servir d’exemple, però sé, perquè
n’hem parlat, que el seu procés creatiu és
molt semblant al meu i, m’imagino, semblant
al de la majoria dels que es dediquen a fer
art, una activitat que requereix un itinerari
quasi impossible de racionalitzar, ple
d’epifanies inesperades i inexplicables, a
voltes irracionals, però contundents. I ple de
descobriments insòlits que cohesionen i
donen sentit a elements que deambulaven
vacil·lants, solitaris i una mica tristois, que
diria el Pep Guardiola, per la tela, pel relat o
per la sonata. I tot plegat, envoltat d’una
terrible inseguretat que ens fa fràgils. Un cop
acabada l’obra, un cop la tela ja té un bon
bocí de la teva ànima, en comptes de dir ja
està, ja ho he fet, i dedicar-te a altres coses
més lucratives, treus el quadre del cavallet en
silenci, hi poses una nova tela en blanc i
comença un altre cop l’ànsia de la creació. Us
heu fixat que Viladecans, com Picasso, viu
amb uns ulls físicament molt oberts? Aquesta
gent es fa farts de mirar el món i el mira
d’una manera diferent de com el mirem els
mortals. I potser tenen tres, quatre o més
teles encetades, amb traços, intencions,
possibilitats, que després remiren, observen
de prop i de lluny, descarten, tornen a
rescatar i al final, amb moltes hores de feina,

acaben considerant obra acabada. El pintor
mira de manera diferent, de la mateixa
manera que el músic escolta la música amb
tot el cos, i amb totes les seves
conseqüències, sabent cada nota, valorant-
ne la interpretació, el seu lloc en la frase
musical, el lloc de la frase en el conjunt de
la peça i l’objectiu del conjunt. No com jo

que, melomanies a part, no sóc músic d’ofici.
Podria ser, jo no ho sé percebre, que
l’escriptor llegeixi de manera diferent que el
fanaler o que el pescador de palangre. Com
deu llegir, en Sánchez Piñol?❋
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