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Els invisibles

Ara fa uns anys, al Col·legi Major
Rector Peset, Joan Perucho va aprofitar
una conferència per revelar-nos que la
literatura d’evasió no existeix. Ens va dir
que no té cap sentit parlar de «literatura
d’evasió», perquè qualsevol literatura ja
ho és: des d’una novel·la que transcorre
deu segles en el futur fins a una notícia
del periòdic d’ahir, atès que totes dues
coses fan —exactament igual— que el
lector abandone el seu món per entrar
al del text. Aquesta és, al meu parer,
una manera brillant de desarmar els
qui, amb l’etiqueta —«d’evasió»—,
tracten de menysprear l’anomenada
literatura fantàstica com si fóra inferior
a la «realista». El fet de creure que allò
vàlid és només allò que s’ajusta a un
model o compleix uns requisits pot ser
un criteri molt útil als magatzems de
taronja i a les acadèmies de llengües
fantasmes, però a l’hora de jutjar un
text literari no sembla, ni de lluny, l’ac-
titud més raonable.

L’edició d’una antologia tan rigorosa
i completa com la de Víctor Martínez-
Gil —el precedent més immediat
podria ser la d’Emili Olcina (Laertes,
1998)— serveix, almenys d’entrada,
per testimoniar que els motius princi-
pals que se solen associar amb la lite-
ratura fantàstica no han passat per la
catalana com si foren un xarampió,
sinó que en formen part de manera ine-
xorable, durant segles, com també for-
men part de tantes altres literatures civi-
litzades. El coneixement que Martínez-
Gil té d’aquesta tradició, tant en l’àm-
bit nostrat com en l’universal, és indis-
cutible, i no tan sols perquè al pròleg
plantege la sòlida estructura del recull
—els textos seleccionats s’hi agrupen
segons diversos motius principals, com
ara «Els monstres» o «La fi del món»—
, sinó perquè domina perfectament
també el debat acadèmic   —hi cita,
per exemple, Tzvetan Todorov, un dels
referents clau a l’hora d’establir una
definició del «gènere» fantàstic tradi-
cional.

Cal felicitar sens dubte l’antòleg,
doncs, per haver creat un volum tan
extraordinari; un volum que s’hauria
de traduir a altres llengües, perquè la

imatge que alguns sectors volen oferir
de la literatura catalana —la d’una lite-
ratura rància, reclosa— quedaria
encara més desacreditada amb la difu-
sió d’un recull així, equiparable amb
altres ja gairebé canònics com ara
l’Antología española de literatura fan-
tástica, d’Alejo Martínez (Valdemar,
1992), o Aguas negras, d’Alberto
Manguel (Alianza, 1999).

Algú amb malícia podria interpretar
que la presència de textos dels matei-
xos autors en diversos apartats de l’an-
tologia no és cap bon símptoma, però
això seria tendenciós: és obvi que l’a-
portació d’un escriptor com Pere
Calders, caracteritzat per subvertir
d’una manera única tot un seguit de
motius habituals d’aquesta tradició, no
podia limitar-se a un sol text; i en el cas
d’altres autors, amb un valor literari
igual d’indiscutible però amb tendèn-
cies fantàstiques menys clares, la tria
dels textos també ha estat impecable.
Només cal veure el conte de Mercè
Rodoreda, «La salamandra», el caràc-
ter fantàstic del qual sembla bastant
més palès que el d’«Una fulla de gera-
ni blanc», el relat que Olcina va prefe-
rir incloure al seu recull... La veritat és
que, dels autors que s’hi veuen repre-
sentats amb un sol text, se n’han triat
peces magnífiques: des de «La rara
anatomia dels centaures», de Miquel
Àngel Riera, fins a «La nau dels bojos»
—en què Albert Sánchez Piñol sap
embolcallar un tòpic de manera molt
especial—, o «L’ànima de les coses»,
de Manel Zabala, que tanca el recull
amb una memorable reflexió sobre
l’acte de fantasiejar i la fabulació
mateixa. Com podem veure, no hi fal-
ten autors ben actuals, cosa que també
diu molt de la valentia del responsable

de l’edició, que no dubta a barrejar-los
amb alguns dels primers que tractaren
els mateixos motius, com ara Raimon
Casellas o Joaquim Ruyra. Sembla un
poc estranya, però, l’abundància de
paròdies grolleres —com ara
«L’escudellòmetro» de Rusiñol, amb
moments tan indescriptibles com el de
«La mano oculta em busca! Sí senyors:
em busca, i de vegades em troba»—,
gracietes fàcils que semblen gairebé
insults al costat de Perucho o del mateix
Calders, que, sense renunciar a l’hu-
mor, no ho fan tampoc a la literatura.
Igualment sobta que s’haja inclòs un
autor com Martínez Ferrando —amb
«Sor Isabel conta una història»— i que,
per contra, no hi trobem ni un text
d’Enric Valor —que hauria cabut per-
fectament a l’apartat «Relats meravello-
sos». M’agradaria fer constar, ja que
m’he posat així, que almenys hi ha un
altre valencià que ha col·laborat deci-
sivament en la recuperació prèvia de
textos d’aquesta antologia: l’edició
citada de la novel·la L’illa del gran
experiment, d’Onofre Parés, hauria
estat impossible sense la participació
d’Ausiàs Gomis. Un altre detall crida-
ner és que, després de tants anys, el
pseudònim col·lectiu d’Ofèlia Dracs
encara continue servint per ocultar qui
va escriure realment determinats textos,
de manera que en alguns casos sí que
ho sabem —Jaume Cabré amb «Sang
de violí»— i en altres no, com passa
amb «El testament horrorífic» (caldria
saber qui va fer això encara que siga
per lapidar-lo públicament, o per lloar-
lo). També hi manquen alguns dels
grans motius tradicionals del fantàstic,
com ara «El doble», apartat que hauria
pogut incloure, a més d’una altra peça
de Calders, aportacions com les de
l’absent Vicenç Pagès Jordà. 

Al capdavall, segurament tots els
«retrets» que podem fer a una antolo-
gia com Els altres mons de la literatura
catalana són els mateixos que podríem
fer a les millors antologies del món...,
o, per acabar amb un acudit dolent
—de l’estil de «L’escudellòmetro»—, a
les més fantàstiques. I aquesta ho és.

Felip Tobar

Víctor Martínez-Gil (ed.)
Els altres mons de la literatura

catalana. Antologia de narrativa
fantàstica i especulativa

Galàxia Gutenberg - Cercle de
Lectors, Barcelona, 2004

720 pàgs.


