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B ibliotecari de professió, escriu en-
tre dues i tres hores diàries de manera sistemàtica per
destil·lar les seves narracions. I en camí, hi ha una
novel·la. Antoni Mas Busquets va debutar el 1999 amb
el recull Fibra òptica. En va seguir Sortida d’emergència
i ara arriba un nou compendi, editat per Quaderns
Crema i format per set relats. La Mallorca natal de
l’autor serveix d’escenari a unes composicions inten-
ses, en les quals aprofundeix en les tortuoses motiva-
cions d’uns protagonistes aparentment banals però que
amaguen conflictes i neguits. I, en gran manera, el
conflicte del món interior i l’exterior, lligat als canvis
bruscos en aquest món exterior en nom del progrés,
acaben per deixondir aquests herois en petit format.
“El tema fonamental, sense ànim de condicionar la
lectura del llibre, és la memòria”, explica Mas, en una
trobada amb Benzina a la seu de l’editorial. “Els per-
sonatges proven de compatibilitzar l’espai privat amb
el comú. Intenten no estar condicionats per sa memò-
ria condicional. Noten com un pes i intenten lluitar-
hi. Però quan aquesta memòria desapareix, en comp-
tes de sentir-se alliberats, queden molt despistats, que-
den desorientats. Basculen entre aquests dos pols”.

Un altre element que recorre l’espinada del llibre
és l’anihilació de l’individu per l’entorn, sovint labo-
ral. Per l’autor, “en general es protagonistes dels con-
tes van a la seva, intenten que l’entorn no els molesti
gaire, però acaben topant amb estructures amb molta
solera i s’element nou catalitza una sèrie de tensions.
Penso en Teorema de Pasolini. Al final, alguns se’n sur-
ten pensant en el passat”. Evidentment, aquestes re-

ferències a la burocràcia permeten reflectir la clàssica
oposició entre individu i societat.

Motiu universal, doncs, però que Mas aplica a la
societat mallorquina. No hi ha una crítica social di-
recta, però sí que els personatges acusen en la seva pell
les conseqüències d’un progrés poc curós. “Vivim en
època vertiginosa, la meva generació hem patit canvis
constants, als quals no estàvem avesats. Com deia l’es-
criptor mallorquí Guillem Simó, si s’equilibri indivi-
dual no és reforçat per s’equilibri de s’entorn, desapa-
reix. Si estan fotent mà per autopistes per arreu i cons-
truint, no només et canvien l’entorn, t’estan canviant
mentalment”, diagnostica el contista. “Els humans ja
tenim capacitat d’adaptació, però hi ha vegades que
t’exigeixen massa, en ares de sa cobdícia i del benefici
més ronyós. I per estupidesa, perquè aixó és fam per
avui i gana per demà. No vull fer literatura social, però
com no n’he de fer si sóc d’un lloc concret?”.

Amb tot, els set contes de Terra cremada defugen
el sermó i el moralisme. A canvi, ofereixen literatura
de primera, amb gran capacitat de carregar l’ambient
de detalls fins que es fan difícils de pair pels soferts

protagonistes. Hi ha implícita una lloança als tipus
amb personalitat i una crítica indirecta al desmenja-
ment d’avui dia. El narrador d’un dels relats afirma
que “la gent ara està molt precuinada”. I l’autor, en
aquest cas previsiblement, es fa seva aquesta opinió:
“Estem molt construïts, pels mitjans… tothom és més
homogeni. Abans cada persona era un món, una per-
sonalitat. Ara costa trobar personalitats. Abans tot-
hom tenia el seu caràcter, el seu món… i això al marge
dels diners que tinguessin. Per humil que fos, hi havia
gent que era tota una institució”.

Els detractors dels relats i els qui el consideren un
gènere menor tenen un argument en contra en Terra
cremada. Tot i constar de set històries, hi ha una cohe-
rència amb un món literari complet, en el qual caben
les preocupacions de l’individu i de la societat, les vi-
cissituds del temps i les dificultats de l’amor. Però en
un to, malgrat tot, vitalista. Tal com diu el narrador
d’una altra de les històries, el premi és inherent a l’es-
forç, no pas a la meta. I no hi ha dubte que Mas s’ha
esforçat a signar el seu llibre més complet. “M’haig
d’arriscar, si no, no em diverteixo”.

Fent memòria
Els fils esclavitzen la titella, però quan es

tallen, el ninot queda inert sobre el taulell. Amb

la memòria passa el mateix. Condiciona tots els

moviments i pot ser una llosa; tanmateix, qui la

perd queda sense arrels, a la mercè del vent de les

circumstàncies. Aquest neguit és part de l’espina

dorsal que recorre els contes de Terra cremada, el

tercer llibre d’Antoni Mas Busquets.
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