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a seva narrativa s’entén bé amb
la de certs autors americans. J. D. Salinger —de
qui va cotraduir El vigilant en el camp de sègol—,
Robert Coover, Raymond Carver, John Cheever.
Però també, posem-hi, amb la que van practicar
Monterroso o Manganelli. A la mateixa sobreco-
berta de Llarga vista, unes paraules elogioses de
Quim Monzó. Recordo que quan el gironí va co-
mençar a publicar, algú el va comparar amb l’au-
tor de Benzina (una novel·la de Monzó dels pri-
mers vuitanta). Fonalleras no té el ganxo mediàtic

Tinc davant la foto de Josep Maria Fonalleras
que il·lustra el volum Llarga vista. Narrativa (1982-2002),

la mateixa que ja apareixia a August & Gustau. En rigorós

blanc i negre, el mostra barbut, expressió una mica

intrigant. Sembla un personatge dolent (dolent i lúcid) d’una

pel·lícula neorealista italiana. Fa uns anys, un crític del

país va dir que en Fono practicava un “estil bonhomiós”, i

això li va fer molta ràbia (tanta, que fins i tot l’anècdota

apareix en un dels relats de Sis homes). Aquesta foto, com

els seus relats i novel·les breus, no té res de bonhomiós. I

com més gran es fa el narrador, més àcid també el rastre de

la seva escriptura. (Text: Jordi Llavina / Fotos: Maider

Mendaza / Maquillatge: Glòria Cavallé)

L de Monzó, però, com diu aquest, és un “autor es-
sencial”. El seu últim llibre és Sis homes (Empúries).

A Llarga vista, hi vas incloure tota la teva narrativa
curta produïda al llarg de vint anys, i hi publicaves
per primera vegada les teves particulars Novel·les de
butxaca (novel·les d’un full i mig, que havien tingut
un origen radiofònic). Sempre has tingut aquesta
dèria per la contenció màxima, per la concentració.
Vaig començar a escriure amb una certa tirada al bar-
roc, amb un interès especial a fer jocs de paraules.

 La paraula
‘bonhomia’ em
recorda la
paraula ‘mantega’
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Com a narrador, sóc
conscient que has

d’explicar una
història. El que passa

és que, a l’altre plat de
la balança, hi ha

aquesta devoció pel
llenguatge

Després l’evolució ha anat en aquest sentit que des-
crivies, i, de fet, a Sis homes arriba a l’extrem. I hi és,
en aquest últim llibre, com a interrogació, gairebé
com a problema. El mateix escriptor es demana si
val la pena escriure, construir frases, si hi ha res de
nou a dir. Tot tendeix, en efecte, a trobar l’essència
(si no que, dit així, sona una mica massa pretensiós).

La millor guerra del món i August & Gustau eren, to-
tes dues, nouvelles (novel·les curtes). Fa poc, Narcís
Comadira, que t’acompanyava en el programa De
llibres de Televisió de Catalunya, va escandalitzar
mig país —el mig país de la literatura, vull dir— fent
una al·locució gens entusiàstica sobre el gènere de
la novel·la. ¿Tu què ets: un novel·lista que fa la tra-
vessia cap a la poesia?
Els meus contes i aquestes dues nouvelles que deies
participen d’un mateix estil. En Jordi Cornudella em
va dir una vegada que la meva manera d’enfrontar-
me al text era més la d’un poeta que no pas la d’un
narrador. En el sentit de tenir molt més delimitat el
llenguatge. En una novel·la, corres el risc d’incloure-
hi aspectes superflus. En canvi en narracions com les
que intento fer jo, o en un poema, tens la necessitat
de la contenció, d’establir un marc i no sortir-ne. Jo
comparava tot això amb la feina de l’enginyer i la de
l’orfebre. L’enginyer necessita unes estructures prou
sòlides perquè el pont s’aguanti, perquè hi passin cot-
xes per sobre. L’orfebre, per contra, mira que aquella

pedra preciosa encastada a l’anell sigui coherent amb
ella mateixa, rodona. L’espai de treball, pel fet de ser
més reduït, també comporta més voluntat d’estil.

Ara lligo tots dos caps: el de la contenció formal i el
de la poesia. Recordo un vell article teu, del 1990,
en què referint-te a Gil de Biedma i a Ferrater refle-
xionaves sobre la producció escassa de tots dos poe-
tes. I acabaves dient: “El poeta escàs, com Ferrater,
ho és perquè sap que l’única poètica possible,
intel·ligent, és aquella que no admet una paraula
de més”. T’ho apliques a tu mateix, això, és evident.
Mira, m’agrada estar d’acord amb una cosa que vaig
dir ja fa setze anys. Sis homes, justament, posa sobre
la taula aquesta batalla, aquesta confrontació. Com a
narrador, sóc conscient que has d’explicar una histò-
ria, i que no pots prescindir del tot d’un argument.
El que passa és que, a l’altre plat de la balança, hi ha
aquesta devoció pel llenguatge, el desig que no hi
hagi cap paraula sobrera. La tensió resulta molt pro-
ductiva. En un sentit genèric jo no gosaria carregar-
me la novel·la en favor de la poesia, perquè en tots
dos gèneres hi ha exemples bons i exemples dolents.
En tot cas el que plantejo és un meu intent de poèti-
ca, de posició davant el fet literari. Per Ken Follet, el
lector del teu llibre s’ha de preguntar constantment
“i ara què passarà”. I l’escriptor ha d’estar al servei
d’aquesta necessitat, d’aquest neguit. Jo ho poso en
dubte.//
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Per tant, entenc que no et repugnen els arguments,
com a un dels personatges de Sis homes.
Tant com repugnar-me, no. A Sis homes els personat-
ges que estan interpel·lats per aquesta necessitat d’ar-
gument (a alguns els repugnen; altres simplement en
passen) constitueixen una part de la meva reflexió.
L’altra part seria la necessitat d’establir episodis i evo-
lucions. El que he intentat fer és posar en un format
narratiu aquesta reflexió literària. Aquesta és l’apor-
tació que jo volia fer. És a dir, sense la contundència
d’aquell personatge del conte “Aníbal Yebra” però tam-
poc no gaire lluny de la seva intenció. Tot això va sor-
tir d’una entrevista a Ken Follet que vaig llegir fa un
temps en un diari. Deia que l’escriptor s’ha de preo-
cupar, primer de tot, que el lector es pregunti una ve-
gada i una altra què passarà. Jo ho poso en dubte: hi
ha una altra narrativa que no es fixa necessàriament
en aquest “què passarà”, sinó en altres elements.

No hi ha cap llibre teu que no faci una apologia de
l’art de mirar. A August & Gustau: “Diuen que si mi-
res una cosa amb molta atenció finalment trobes que
aquella cosa és interessant”. Avaria començava amb
la descripció d’un quadre. El fet de mirar és essenci-
al, en la teva narrativa.
Jo crec que sí. D’entrada, per una qüestió simplement
tècnica: jo treballo molt sovint amb quadres i fotogra-
fies, per situar-me, per saber que el que estic escrivint
és una cosa molt real en aquell moment. Però, després,

pel concepte de quadre com a cosa estàtica, que l’es-
pectador copsa d’un cop d’ull. Salvant les distàncies,
aspiro a fer això en literatura. Trobar aquesta primera
lectura immediata. Volia produir un impacte en el
lector.

Has parlat de fotografies, de la qüestió visual. A ban-
da el teu zel estilístic, aquest component visual, ar-
tístic, hi és molt present, en els teus llibres. En les
cobertes o sobrecobertes. En això no t’assembles gens
al teu traduït Salinger, que prohibeix qualsevol tipus
d’imatge en les cobertes dels seus llibres.
En efecte. La coberta d’August & Gustau, per exemple,
mostra una foto de Lisboa d’un amic meu que justa-
ment servia per il·lustrar una de les seccions del llibre
que passa en un prostíbul. Són fotos que estan integra-
des al llibre, que hi mantenen una relació molt estreta,
no tenen res de gratuït. La coberta de La millor guerra
del món va ser feta d’encàrrec. Leo Beard va pintar el
quadre després d’haver llegit el llibre. I el quadre
hiperrealista que il·lustra Llarga vista, de Santiago Roca
D. Costa, mostrava una botiga de vins que suggereix la
idea de magatzem, de recopilació o d’acumulació, que
d’alguna manera era la idea del llibre.

Aníbal Yebra, l’home que dejuna. Ara que parlem de
l’art de mirar: aquest personatge necessita, en el seu
dejuni i abstinència totals, un infermer que l’atengui
i algú altre que el contempli...

No sé si et passa, però de vegades aquests lligams,
aquestes concentracions de sentit, els descobreixes no
quan estàs escrivint, sinó després. Quan hi reflexio-
nes, un cop el llibre ja està publicat i en parles amb
lectors. Aquesta contemplació, com dèiem, és molt
present en els meus relats. I la mateixa estructura de
Sis homes també hi té molt a veure, perquè són diàlegs
entre els personatges i el que és important, de fet, és
la forma del diàleg. És a dir, la possibilitat que hi ha-
gués dues persones que es van explicant coses, i que
després aquest diàleg admetés entrades i sortides d’un
narrador que al mateix temps que és part de la narra-
ció, de l’argument, pot comentar les coses que passen
o que han passat. Es tracta de la necessitat de trobar
espais on el llenguatge es pugui desenvolupar.

En un dels contes, es parla de dos escriptors: un au-
tor de mala mort i un autor d’èxit. Hi reflexiones so-
bre la gelosia terrible del primer, que es planteja la
possibilitat de matar el segon. Martin Amis, a La
información, va haver de menester cinc-centes pàgi-
nes per parlar del mateix. I tu t’ho peles amb vint pla-
nes.
Devia tenir més temps...

O menys canalla.
També. La situació personal influeix molt en allò que
escrius i sobretot en la manera com escrius. I llavors
de la necessitat mires de fer-ne virtut. Tinc canalla,
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Jo treballo molt sovint
amb quadres i
fotografies, per
situar-me, per saber
que el que estic
escrivint és una cosa
molt real en aquell
moment
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com saps prou bé, i aquesta concentració obsessiva,
d’escriure relats al voltant de les cent quaranta, cent
cinquanta pàgines, també ve condicionada per la
manca de temps i per la meva mandra. Posar-te a
construir una gran estructura narrativa forma part
d’una altra manera d’entendre la literatura —que no
és la meva, és clar. La paraula bonhomia em recorda
la paraula mantega.

¿I què hi tens, amb l’adjectiu bonhomiós, que et fa
tanta tírria?
Aquest és un adjectiu que en certa manera prové de
Carner. Ve de Les bonhomies i no és pas que en rene-
gui. A veure, tot això es remunta a una trobada que
vam mantenir, fa molt de temps, amb José Saramago
a la Universitat de Girona. Ell va proposar que tots
els que érem a la taula ens presentéssim els uns als
altres, tot indicant alguna cosa significativa de l’obra
literària de cadascun. El que va definir la meva prosa
va fer servir la paraula bonhomia. I bonhomia, certa-
ment, pot tenir unes connotacions negatives, de fal-
ta d’intensitat, de falta de mala llet, d’incapacitat per
entrar a fons en els temes. Si tornem a Carner, en la
seva poesia hi ha una superfície aparentment ama-

ble, però per sota hi bateguen conflictes, passió, s’hi
fan reflexions molt altes, preguntes a l’ésser humà...
La paraula bonhomia em recorda la paraula mantega.
Sempre que llegeixo o sento aquesta paraula em fa
una certa angúnia. I és que jo voldria que als meus
relats s’hi notés el pebre, per entendre’ns, i que no hi
hagués gens ni mica de mantega.

Josep Carner, Jose Carneiro (l’escriptor d’èxit del teu
conte)... A l’enemic, com deia Carlos Salvador
Bilardo, ¿no se li ha de donar ni aigua? ¿S’han de
respondre, les crítiques dels enemics?
No sé què dir-te. Penso que a banda els conflictes
personals —que en el món de la literatura es donen
molt sovint, i de manera molt cruel—, el que és inte-
ressant és que puguis arribar a una confrontació d’ide-
es. Convèncer el que ha descrit el teu estil amb l’ad-
jectiu bonhomiós. Convence’l, justament, que no és
pas veritat. En aquest cas concret, després se’n va
parlar, i vam arribar a una mena d’entente cordiale amb
aquesta persona, que l’únic que passava era que no
havia entès el que tu miraves de fer.

Els detalls, en l’univers narratiu de Fonalleras, són
importantíssims. I molt reveladors...
Sí, tot i que, com en el cas dels arguments, hi ha
personatges que en reneguen. Al capdavall, el llibre
no deixa de ser un conjunt d’arguments i de detalls.
Steiner deia que Déu és en els detalls. Ho subscric.
Els detalls és allò que ens distingeix. La resta és lite-
ratura, en el sentit pejoratiu del terme. La lluita, però,
està en aquest escurar el plat, en aquest entendre quin
és el terreny de joc, on t’estàs jugant allò que real-
ment és important.

Detalls formidables com aquell fil de mongeta ver-
da que queda enganxat a les dents d’un personatge.
La verdura que serveixen en una residència per a
vells, i que a mi m’ha recordat la dels meus sopars de
la infantesa.
[Riu. El seu riure, finalment, sí que és bonhomiós, i
encomanadís.]

“L’eterna activitat sense acció”. Això és un vers de
Wordsworth. ¿És també el que vols per a la teva li-
teratura, doncs?
Sí. L’acció, en el sentit d’evolució, de destí, de conse-
qüència, va en sentit contrari d’aquesta inactivitat en
la qual, simplement (simplement entre cometes), el
que fas és només descriure. Entrar en els teus univer-
sos amb un microscopi, a partir d’aquests detalls que
el configuren, és, també, una forma ben vàlida per
donar un sentit a les coses. Per produir en el lector, a
banda el plaer estètic, la impressió que se li ha expli-
cat alguna cosa sobre la vida i sobre la seva vida, que
després servirà més o menys, però que almenys hi és.

Un dels personatges de Sis homes diu això: “Jo penso
que escriure es tracta més aviat d’una cosa estàtica.
D’ensenyar i prou. Com un quadre. Un quadre no
evoluciona, no té argument. Un quadre és un im-
pacte.” El col·leccionista d’impactes Josep Maria
Fonalleras enfoca, en aquests moments, el seu mi-
croscopi damunt la literatura per a nens. O, potser
més que no pas un microscopi, deurà ser una ullera
com aquella que duia sota l’aixella el vell bucaner
coix de L’illa del tresor.
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