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Amnèsia,
mentida i ficció

en l’obra de Màrius Serra

Per tal de seduir una companya de la fa-
cultat que se li ha resistit durant els cinc
anys de carrera, el protagonista del pri-
mer conte de Línia (1987), «Carina», as-
segura que pateix una amnèsia, producte
d’un accident de trànsit que li ha provo-
cat «una mena de pèrdua angoixosa de
la identitat adulta». Truca a la noia, li
explica el cas, Carina li segueix el joc i
accepta una cita. Quan entra al bar, ell
fa veure que no la reconeix. Ella menteix
descaradament quan li dóna a entendre
que havien tingut una aventura. «La xar-
xa d’inversemblances s’havia anat auto-
justificant de tal manera que jo mateix,
teòric caçador caçat, potser sota les influ-
ències dels xàfecs interiors de la nit, vaig
començar a sentir-me enxampat en la ve-
ritat irreversible de les seves mentides».
Acaben davant del seu portal que gaire-
bé és de dia. Aleshores la noia el desem-
mascara, li diu que des del primer moment
ha sabut que feia trampes, que no ha patit
cap accident, que no té amnèsia. Però
aleshores el convida a pujar al pis on
passen un matí inoblidable.

Sota la seva aparent simplicitat, aquest
conte de Màrius Serra apunta alguns te-
mes que seran claus en els seus llibres
futurs i en la seva manera d’entendre la
literatura. «Carina» és un relat d’iniciació.
El protagonista crea una identitat fingida
amb la qual espera accedir a un món que
li ha estat negat. La resposta és una fic-
ció còmplice que serveix de base a una
fantasia compartida. Al final, les màsca-
res de la ficció acaben per terra i mos-
tren despullat i resplendent el rostre de
l’iniciat. Mon oncle (1996), la novel·la
més llarga i ambiciosa de Serra, es po-
dria reduir a un esquema semblant. Els
primers capítols són també el testimoni

d’una pèrdua de la identitat adulta que du
el protagonista, Canut, a retrobar la seva
veu d’infant, i a mirar d’explicar amb
aquesta veu infantil la relació que manté
amb els seus oncles. El relat del noi posa
en suspens la identitat personal i familiar:
dels dos oncles en fa un, el relat introdu-
eix un munt de mentides que revolten la
mare. A partir del capítol catorzè s’intro-
dueixen més personatges i una trama nova
a l’entorn de la fórmula del licor Chartreu-
se i de la història de la llengua primigè-
nia perduda. Relats, somnis, ficcions, i fic-
cions dins de la ficció: la novel·la es ra-
mifica en un laberint de trames paral·leles
a l’entorn d’un centre buit. La història es
tanca amb una gran cerimònia que reu-
neix la major part dels personatges i els
deixa a cadascun amb la seva fe. En
aquest final, a diferència del que passa-

va en el conte de Línia, el protagonista és
expulsat de la seva ficció, l’aventura no
li serveix per conquerir una nova identi-
tat, no ha reeixit, és un home perdut.

¿Quines són les raons d’aquest fracàs?
La incapacitat de creure’s el paper del
novel·lista («el seu únic refugi és l’escrip-
tura» —llegim— però «no creu res del que
escriu»: la novel·la està farcida de consi-
deracions d’aquesta mena). La situació de
bloqueig comença en el mateix moment en
què la perspectiva familiar queda emmas-
carada darrere de la recerca històrica, en
un terreny indefinit i incert, de sabers re-
servats i fantasies conspiratòries. Quan
Canut tenia onze anys i escrivia la redac-
ció sobre els seus oncles, quan en tenia
catorze i explicava les aventures sexuals
de l’estiu, no hi havia conflicte entre rea-
litat i ficció: el relat, creïble o no, ajuda-
va a construir la personalitat del narrador.
Ara les coses han canviat. Darrera la me-
tàfora de la llengua primigènia hi ha la
innocència perduda d’aquest narrador que
ha perdut els seus privilegis. Llegint el cos
central de Mon oncle, tenim la impressió
que hi ha alguna cosa que se’ns escapa,
que el veritable enigma es fora del relat.
Potser té a veure amb l’autisme dels pri-
mers anys de vida del protagonista, pot-
ser fa referència a la figura del pare que,
significativament, ocupa un paper margi-
nal en la novel·la. Roman invisible en les
zones més profundes del subconscient, que
la ficció tot just esgarrapa. Si escriure és
fingir, i si fingint no podem desflorar el
misteri de la nostra identitat, ¿què ens
queda? ¿quin és el sentit de la literatura?
¿és una fe caduca, una raresa, com sem-
bla suggerir-nos la relació que s’estableix
entre el nebot escriptor, l’oncle cartoixà i
el col·leccionista excèntric?
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Mon oncle representa la fallida d’un
model de representació i d’introspecció.
Com en el conte de Línia, la xarxa de ver-
semblances es va autojustificant i els per-
sonatges queden atrapats sobta la veritat
de les seves mentides. Però en el transcurs
de l’operació el narrador perd la fe i no
hi ha epifania. La crisi troba resposta en
els contes de La vida normal (1998). Fins
a aquell moment, en els llibres de Màrius
Serra la lògica del mecanisme constructiu
s’acabava imposant sempre a la necessi-
tat íntima d’explicar-se. L’argument de L’ho-
me del sac (1990), per exemple, barreja
un document psiquiàtric, la trama del se-
rial brasiler i una novel·la inacabada en
una complexa estructura que canvia el
sentit dels elements autobiogràfics i els
maquilla. La figura de Fernando Pessoa i
els seus heterònims planen per damunt del
llibre, que es multiplica en un joc
de miralls. El protagonista acaba
fugint al bosc on s’extravien els
cavallers errants que per infringir
les regles han estat exclosos de la
comunitat. Però a diferència dels
cavallers artúrics, que retornen
victoriosos a la cort després de su-
perar la prova del bosc, Tomàs
Cerc es perd per sempre en els re-
flexos del mirall trencat. A Mon
oncle passa una cosa semblant: el
jove Canut s’aboca a una recrea-
ció de temes novel·lescos (un
manuscrit, una fórmula secreta,
uns lloros com els de Flaubert,
l’orígen de les llengües), que fan
desaparèixer el centre del conflic-
te, com en un escamoteig de
Robert-Houdin. A partir d’un deter-
minat moment li interessa més des-
muntar la fe dels altres que cons-

truir la seva pròpia creença en la ficció
com a forma de vida.

 El narrador de La vida normal aconse-
gueix objectivar els conflictes que impli-
quen els pares, els amics, la parella i el
propi jo narratiu. La fórmula dels contes
recorda, per l’espectacularitat de les seves
associacions inesperades, els relats de
Freud a la Psicopatologia de la vida quo-
tidiana. Els somnis que en l’obra de Ser-
ra tenen sempre un paper de fugida a un
univers purament personal, com vàlvules
de descompressió, aquí són el vehicle de
violentes revelacions. Al conte que obre el
volum, «Transcripció», el narrador desxi-
fra el que somni que ha tingut fa un mo-
ment, reconstrueix un avortament i, de
retruc, qüestiona la relació amb la mare,
testimoni involuntari de l’aparició dels
papers que delaten la seva participació en
el viatge de la noia a Amsterdam i la seva
responsabilitat en els tràmits del gasta-
ment. D’altres vegades es tracta d’una
conversa que dóna lloc a una obra de te-
atre, una anècdota d’un viatge, la irrup-
ció de l’atzar objectiu en una tonada es-
coltada el dia que va cremar el Liceu.

«Motivació» i «Documentació» plantegen
obertament el tema de la creació literària,
a propòsit dels retrets d’un amic de l’es-
criptor i d’un projecte de novel·la que no
va arribar a bon terme. El protagonista
comprèn, arrel d’un episodi en un bar
d’Horta i del reconeixement d’una noia
que al barri tenia fama d’insensible, que
l’amic l’acusava d’inautenticitat, reviu els
dubtes del Canut com una cosa imposa-
da, externa. A «Documentació» Serra
parla de la necessitat de documentar les
ficcions i del caràcter postís que pren la
narrativa basada en una recerca documen-
tal (que ja havia provocat un exabrupte

de Canut a Mon oncle). Acompanyat dels
seus personatges, va a visitar un artesà de
la sal, hi ha un accident que simbolitza
la impossibilitat de seguir endavant amb
l’artifici.

Ablanatanalba (1999) la novel·la que
ve després de La vida normal és el llibre
d’un escriptor que se situa en una cruïlla
de camins que domina en altura. Ara el
conflicte té uns límits precisos: dos bes-
sons, un pare fugitiu, un secret, una he-
rència perduda que els bessons fan seva.
Serra desgrana els diferents motius el
mateix que si escrivís un assaig, i de fet,
el llibre té una dimensió assagística inne-
gable, que en molts aspectes anuncia el
món de Verbàlia. El pas següent és incert.
Per una banda, ha trobat la sortida del
laberint que convertia novel·les com L’ho-
me del sac o Mon oncle en construccions

barroques, que es multiplicaven en
un joc de miralls, i que feien des-
aparèixer el narrador. Ara, els
bessons que protagonitzen Abla-
natanalba aconsegueixen superar
la crisi i —significativament— fan
seva l’herència del pare. Però en
aquesta aventura reeixida es tro-
ba a faltar la intensitat del conflic-
te que feia que les primeres
novel·les de Serra, per sobre del
seu desordre intern, magnetitzessin
el lector amb la gravetat d’un
conflicte psicològic insondable.

Ara que ha escrit d’ell mateix
d’una manera tan directa, potser
ha arribat el moment de tornar a
començar i afrontar sense embuts,
amb honestedat i rigor, la ficció
pura.
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