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L’obra oblidada de Sergi Pàmies:
les col·laboracions en la premsa

Sobta que Sergi Pàmies, amb una
notable i voluminosa trajectòria de
col·laboracions en la premsa —ressen-
yes, entrevistes, articles, cròniques—,
no n’haja editat cap selecció. Més
encara si es té en compte que és un
dels escriptors prologats per Pedro de
Miguel en Articulismo español contem-
poráneo (Madrid, Marenostrum,
2004). A més, la seua obra de ficció
està íntegrament editada per
Quaderns Crema —editorial que ha
publicat, en canvi, els articles i les crò-
niques de Quim Monzó i Empar
Moliner— i, especialment, constituei-
xen uns textos d’una varietat i una
vàlua meritòries. De fet, són gairebé
nuls els comentaris que aquesta faceta
creativa ha suscitat en la crítica, segu-
rament per la manca d’una antologia.
El fet d’escriure en la premsa per encà-
rrec i la idea de text efímer semblen
haver influït en la resistència de l’autor
a publicar l’obra periodística en forma
de llibre.

Pedro de Miguel, en l’antologia
esmentada, destaca simplement el to
paròdic dels articles de Pàmies, la con-

nexió amb la narrativa d’avantguarda
europea i la relació literària i profes-
sional amb Monzó. En efecte, l’escrip-
tor forma part d’aquesta tradició inno-
vadora i iconoclasta que, al marge del
noucentisme, va iniciar Francesc Pujols
i va continuar el Grup de Sabadell.
Monzó i Pàmies rescaten el llegat dels
seus predecessors —oblidat durant el
franquisme—, en què l’absurd, el gro-
tesc, el caràcter irreverent i la ironia
són els instruments amb què intenten
encarar-se a una societat difícil de
deglutir i bandejar unes convencions
literàries que anul·len l’experimentació
i la creativitat. No hi ha, doncs, simple
i gratuït espectacle humorístic, sinó un
mètode per a interpretar l’estúpida rea-
litat, a vegades amb un posat falsa-
ment innocent. Empar Moliner, Eva
Piquer i Iu Forn, per esmentar tres noms
ben coneguts, han seguit l’estela dels
altres dos. Però, fins i tot, les col·labo-
racions de Pàmies i Monzó en la ràdio
i la televisió —en ocasions amb un
altre periodista de forta càrrega
sarcàstica com Ramon Barnils— han
servit de model o, si més no de prece-
dent, per a tot un seguit de show men
que han aparegut a finals dels noran-
ta: Toni Soler, Manel Fuentes, Andreu
Buenafuente. De fet, el gènere humo-
rístic de moda en l’actualitat, el monò-
leg, no és sinó la variant televisiva de
la columna periodística. L’humor en la
cultura catalana actual, doncs, deu
molt a l’obra de Pàmies i a la del seu
col·lega Monzó —tots dos van escriure
la radionovel·la Sang bruta per a
Catalunya Ràdio el 1990. 

Des de fa uns anys, Pàmies escriu a
les planes d’El País, si bé va començar
a col·laborar en El Temps des de mitjan
dècada dels vuitanta i va seguir en
altres publicacions com el Diari de
Barcelona, Avui, El Observador i La
Vanguardia. Els treballs en El País
solen ser de tema especialitzat: resse-
nyes de llibres, anàlisis de la progra-
mació televisiva, seguiment de cam-
panyes electorals, comentaris espor-
tius, entrevistes a escriptors i cròniques

d’assumptes més diversos. Els textos
més creatius, allà on la ironia de
Pàmies exhibeix un ampli dispositiu de
recursos, són les columnes i les cròni-
ques. Els comentaris sobre els progra-
mes televisius mostren els referents d’un
escriptor que, com Monzó, assumeix la
cultura de masses com a herència cul-
tural. De fet, és coneguda l’afirmació
en una entrevista segons la qual l’ins-
pira tant una passada de Laudrup com
una cançó de Gato Pérez o un conte
de Cortázar. La música, la publicitat, el
cinema, la televisió, el futbol i la ficció
literària són fonts que accepta sense
jerarquitzacions acadèmiques. L’es-
criptor mateix declara la seua pre-
ferència pel comentari esportiu i el tele-
visiu, a causa del caràcter popular,
extraliterari i actual. Pàmies compar-
teix amb Monzó l’heterogeni bagatge
cultural de masses i la barreja de gène-
res, alhora que refusa la sobrevalora-
ció dels clàssics i la norma: «L’ideal
seria comprimir en una sola croqueta
emoció, entreteniment, informació,
acció, confessió, biografia i ficció»,
afirma en una altra entrevista. I no sols
això, sinó el gust per la brevetat i l’ex-
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pressió comprimida i intensa de la
poesia —gènere que llegeix però amb
què no s’ha atrevit encara—, el conte
i la crònica o la columna. No en va,
els cinc reculls de contes superen les
novel·les, tres fins al moment. Per a ell,
la forma breu condensa, suggereix,
emociona; destil·la i combina l’essèn-
cia de la poesia i el millor de la prosa.

Si bé els crítics comenten la depura-
ció formal i l’adopció d’un to més greu
que Pàmies ha anat assolint en la fic-
ció amb el pas del temps, en canvi el
registre sarcàstic de les seues cròni-
ques i columnes l’empeny a desplegar
tot un arsenal de recursos característics
de la retòrica de l’humor: compara-
cions, metàfores, eufemismes, mescla
de llengües i de registres, vulgarismes,
hipèrboles i neologismes de collita prò-
pia. Igual que Monzó, confereix una
importància singular als títols, que
juguen amb el doble sentit: «Paté de
campaña», per exemple, és el nom de
la secció on publicava cròniques sobre
el procés electoral de l’Estatut. De tota
manera, la paròdia i el sarcasme es
redueixen a una fina ironia segons els
assumptes de reflexió, que són força
variats —a excepció dels que s’in-
clouen en una secció temàtica com els
comentaris sobre la programació tele-
visiva—: Barcelona, el comerç dis-
cogràfic, el discurs dels polítics, el car-
tellisme, el jazz, les relacions senti-
mentals facilitades per Internet, la
revolta dels suburbis parisencs, el men-

jar biològic, presentacions de llibres,
les sexy stores, Gaudí, la ràdio, els
panells lluminosos de les autovies, els
centres comercials, els premis literaris,
les sèries mítiques de televisió com
Dallas o el retrat de polítics i d’escrip-
tors, en els quals excel·leixen els seus
dots per captar els tics del personatge. 

Sovint, com fan també Monzó i
Moliner, Pàmies se situa com un perso-
natge més en els escenaris que retrata,
especialment en les cròniques, on
actua d’espectador distant i alhora
protagonista, que observa, transcriu i
analitza. Una mica d’amagatotis, el
cronista s’esmuny en la presentació
d’un llibre o en els corredors d’una
botiga de preservatius disposat a
experimentar la novetat del fenomen.
Aquest distanciament li facilita l’anàli-
si, carregada d’ironia, d’uns personat-
ges i uns llocs que no l’acaben de
convèncer, on ell mateix es veu ridícul:
«Superado el impacto de la simpatía,
avancé por los estantes dedicados a
consoladores (alegres, con colores
vivos, perversamente infantiles), a fal-
sos uniformes de enfermera (sólo ima-
ginarme vestido de enfermera mi libi-
do experimentó un bajón comparable
con el crack de Wall Street de 1929)
y a unos cuantos modelos de bolas chi-
nas y anales, no sé yo si aptas para
todos los públicos» («Lúdicos contra
sórdidos», El País, 26-5-2006). En
totes les cròniques i els articles, Pàmies
rebutja l’esnobisme, l’engany, les fal-
ses aparences i la presumpció del màr-

queting polític i comercial o la matus-
seria i la falta d’ètica de la televisió.
També, com en Monzó, el repunt final
arredoneix els textos amb una conclu-
sió irònica que, com un colp d’efecte,
deixa el text perfectament travat, i el
lector, satisfet amb un somriure. La crò-
nica d’un concert de jazz del pianista
Iñaki Sandoval acaba així: «De vez en
cuando, Sandoval cerraba los ojos
porque, como ocurre con algunas de
las mejores actividades humanas, hay
cosas que se pueden hacer perfecta-
mente a oscuras» («Teclas blancas y
negras», El País, 17-3-2006). 

Com dèiem al principi, seria interes-
sant que Pàmies seleccionara aquests
textos de premsa que només es poden
recuperar en les hemeroteques, preci-
sament pel mateix valor de cosa efí-
mera, estrictament lligada al dia a
dia, fresca i viva, igual que per la
temàtica popular, la intensitat del for-
mat breu i el to irònic. També, dit siga
de passada, fa pena que ni tan sols
puguem llegir-lo en català, com
Monzó i Moliner en els volums de
Quaderns Crema, com altres escrip-
tors de generacions anteriors que van
combinar literatura i periodisme i de
qui sí que hi ha antologies: Francesc
Pujols, Carles Soldevila, Josep Maria
de Sagarra, Sebastià Gasch. És un
dèficit que, tard o d’hora, l’escriptor i
el seu editor haurien de suplir. 
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