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         “lo que está reducido se halla en cierto modo liberado de significado”, Marcel Duchamp

I) Al llibre “Historia abreviada de la literatura portátil”, Enrique Vila-Matas narra una història fictícia
amb noms propis reals. Artistes o escriptors com Francis Picabia, Marcel Duchamp, Scott Fitzgerald,
Georgia O’Keefe i Walter Benjamin -entre d’altres- ballen  al ritme que més interessa a l’autor: són
participants de la societat secreta dels portàtils (els Shandys), requisits bàsics de la qual són que l’obra
artística de cadascú càpiga en una maleta portàtil i mostrar una sexualitat extrema i un esperit
innnovador. Passegen per Praga, Viena, Port Actif, Portbou, Nova York, organitzant trobades i festes
contraculturals. És molt possible que el lector no adverteixi que hi ha elements de ficció en el text;
l’autor està més interessat en presentar una narració on les aventures dels actors quadrin amb els seus
propòsits. Fins i tot, el propi autor s’introdueix per uns moments a la novel.la i  arriba a tenir una
llarga conversa a Portbou amb Marcel Duchamp. Potser Vila-Matas sempre hauria desitjat ser amic
dels protagonistes del seu llibre i els fa entrar a tots en la seva novel.la d’una manera natural, com qui
no vol la cosa. I la història sembla versemblant: probablement, si hagués succeït realment el què
l’autor narra ningú se n’hauria estranyat. Quan vaig descobrir el què, vaig notar una certa recança o
rebuig per la impossibilitat que aquells fets no poguessin ser reals. I podria no ser un parany, no. És
un joc, però no un parany. Vaig sentir dir a Vila-Matas que la frontera que hem establert entre
mentida i veritat, o ficció i realitat, és obsessiva. Potser no és mala idea tornar a recuperar ara el fil
d’aquest tipus d’experiments.

II) Cacofonia és un conte de Quim Monzó inclòs a  “Olivetti, Moulinex, Chaffoteaux et Maury”.
Comença així: “De sempre, N’A. havia sentit unes ganes boges de prendre el carrer de Balmes en
direcció contrària a la permesa; bé per error (una nit de gresca, després de tancats tots els esglais) o
conscientment (per tal de fer petar el mirall opac de la rutina)”. Enmig de la  incògnita sobre si es
produïria aquest viatge des de Carrer Pelai al Tibidabo tot pujant Balmes en cotxe en direcció
contrària, el protagonista desgrana part dels sentiments d’una generació que per a mi fa uns anys –
quan vaig llegir el llibre- quedaven lluny, lluny, i que ara se m’atansen irremeiablament cada cop més.
”Imaginat’t a la nostra edat, ara que cadascun de nosaltres ha esdevingut amo d’una petita veritat…
No facis cara de lluç. ¿T’adones que tothom es creu el melic del planeta?”. M’identifico -perquè els
visc- amb aquests moments. Sembla que un cop desvelats els primers misteris del què significa viure,
cadascú s’aferra a unes idees, més o menys estructurades, per construir el propi camí. I estic aquí
acompanyat de molts companys de generació. Fent un exercici literari com faria Vila-Matas, podria
situar-los a tots a la ficció: alguns estarien enfilant Balmes amunt cap a les muntanyes. D’altres potser
haurien estat els primers a agafar el cotxe en direcció contrària però ara circularien en perpendicular a
la via principal, traçant línies. Molts no sabrien encara si pugen o baixen. No pocs baixarien a mig
pujar Balmes i reconsiderarien. I alguns baixarien aquest carrer de Barcelona avall cap al mar. Baixar o
pujar. Pujar o baixar. No cal ara relatar el final del conte del Monzó, perquè –afortunadament-
tampoc sé el final dels meus protagonistes companys de generació. A hores d’ara, hi ha una única
cosa que podria ser certa;  en qualsevol sentit: trobar larutanatural. La més atrevida: en qualsevol
sentit.


