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Mishima
APOLO (21.00 HORES)

El grup presenta la seva nova 
formació i el cinquè disc, ‘Ordre 
i aventura’, acompanyat entre 
altres pel Quartet Brossa.

J Els llibres de Pere Calders 
Tot s’aprofita i De teves a 

meves, publicats la dècada 
de 1980, són el precedent 
més il·lustre del microrelat en 
català, quan el gènere encara 
no s’havia encunyat, sense 
oblidar les nombroses mostres 
disseminades al llarg de la 
seva obra narrativa. Alguns 
altres mestres van ser Llorenç 
Villaronga, l’excèntric Carles 
Sindreu i Francesc Trabal, amb les 
creacions pròximes a l’aforisme.

LA COLLITA EN CATALÀ 

TRADICIÓ I ACTUALITAT

J Jaume Cabré, Sergi Pàmies i 
Quim Monzó, sense una dedicació 
contínua, també han cultivat 
el gènere. L’últim Sant Jordi, la 
cadena de llibreries de la Fnac 
regalava als clients un imant de 
cuina amb aquest microrelat 
de Monzó: «Quan s’acaba el 
llibre i el tanca ja l’ha oblidat 
completament. De manera que 
observa un instant la coberta amb 
curiositat i acte seguit busca la 
primera pàgina i el comença a 
llegir». 

Ficcions mínimes  Pàgines 67 a 68 888

El conte en essència
Dues antologies de microrelats demostren la 
consolidació d’un gènere més enllà de la moda 

Les narracions hiperbreus troben en les noves 
tecnologies la seva millor via de difusió 

ELENA HEVIA 
BARCELONA 

E
n tot just set paraules, 
un desplegament d’in-
tensitat en la seva míni-
ma expressió: «Cuando 

despertó, el dinosaurio todavía esta-
ba allí». El d’Augusto Monterro-
so és, possiblement, el més fa-
mós de tot els microrelats. Un 
gènere que per la seva immedi-
atesa, portabilitat i capacitat 
d’impacte en el lector va camí 
de convertir-se en el model li-
terari per excel·lència del se-
gle XXI. Especialment per-
què és el que millor s’adap-
ta a les noves tecnologies, 
sense perdre per aquest mo-
tiu el seu caràcter artesanal, 
d’orfebreria fina. Un micro-
relat pot obrir-se pas en un SMS, a 
través de twitter o facebook, com a 
grafit en una paret i, per descomp-
tat, floreix de forma particular als 
blocs. 
 Fa una dècada que aquest tipus 
de contes essencials van saltar de 
manera massiva al circ mediàtic i 
a la seva edició en llibre. En l’actua-
litat, el gènere, més enllà de les mo-
des, està perfectament consolidat: 
produeix congressos literaris, sabe-
ruts estudis i antologies. Fa 
uns quants mesos va apa-
rèixer Por favor, sea breve 2 
(Páginas de Espuma), con-
tinuació d’una selecció pu-
blicada el 2001 on es retia 
compte dels treballs dels 
mestres històrics, dino-
saure inclòs. Aquesta sego-
na entrega de gairebé 200 
microrelats mostra la pro-
ducció més actual dels au-
tors llatinoamericans i es-
panyols en un llibre en el 
qual els autors reconeguts 
conviuen amb els emer-

tacions al seu bloc. La nòmina in-
clou il·lustres desapareguts com per 
exemple Francisco Ayala, Mario Be-
nedetti i Rafael Pérez Estrada –a ells 
està dedicat el llibre– juntament 
amb el recent Cervantes José Emilio 
Pacheco o imprescindibles com Ra-
úl Brasca –un dels pocs que s’hi ha 
dedicat en exclusiva–, Andrés Neu-
man, Ana María Shua –«la reina del 
microrelat», segons l’editor de Pági-
nas de Espuma, Juan Casamayor–, 
José María Merino, David Lagmano-
vich, Fernando Iwasaki o Luisa Va-
lenzuela.  

EL QUE NO ÉS / La concreció del que és 
o no és aquest tipus de ficció míni-

ma ha caldejat no pocs 
fòrums universi-
taris. Un microre-
lat no és un acudit. 
Tampoc un aforis-
me. Ni un poema en 
prosa. I tampoc s’ha 
de confondre amb 
un haiku. Valls, que 
l’ha convertit en ma-
tèria d’estudi acadè-
mic amb molt d’èxit 
des de fa una dècada, 
apunta una descrip-
ció: «És un text narra-
tiu molt breu que para-
doxalment no es defi-
neix per la seva brevetat 
sinó per la intensitat i la 
precisió». Per al crític, el 
principal enemic del gè-
nere és la seva aparent fa-
cilitat, cosa que propicia 

tallers d’escriptura i infinitat de 
concursos. «De la mateixa manera 
que tothom es pensa que està dotat 
per a la poesia, també es considera 
que qualsevol pot fer un microrelat. 
Quan un de bo té la mateixa dificul-
tat que una bona novel·la». 
 Així mateix també té una quali-
tat experimental. L’humor i el joc 
formen part de l’essència de la se-

va escriptura. També par-
ticipa de la fantasia. «És 
un gènere híbrid i molt 
literari –afirma Clara 
Obligado, que és l’antò-
loga de Por favor, sea bre-
ve 2– per al qual es ne-
cessita un lector actiu i 
entregat, disposat a di-
vertir-se». La professora 
argentina constata l’ac-
tual majoria d’edat de la 
fórmula: «Ara hi ha una 

Passa a la pàgina següent

gents. En aquest mateix àmbit 
geogràfic es mou la cuidada edició 
de Velas al viento (Cuadernos del Vi-
gía). Més de 300 mínims textos nar-
ratius, publicats prèviament a La 
nave de los locos, el bloc de Fernando 
Valls. El crític i professor de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona, un 
dels més destacats teòrics del tema, 
va convidar els actuals cultivadors 
del microrelat a fer les seves apor-
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L
legeixo amb incredulitat i 
amb molt de sentit de l’hu-
mor que a la Feria del Libro 

de Madrid hi aniran a signar... ¡25 
autors nòrdics! ¡25! Fa realtiva-
ment pocs anys, la secció d’edito-
rials nòrdiques a la Fira de Fránc-
fort era el lloc ideal per amagar-te 
perquè senzillament no hi anava 
ningú. Freqüentàvem la zona els 
editors de Jostein Gaarder, que 
va donar el primer avís amb el 
seu èxit mundial d’El món de sofia, 
i molt pocs més. La resta hi ana-
ven, com hauria fet jo mateix, per 
curiositat o simplement per edu-
cació. Fins que un dia, ja sabem la 
història, va arribar Stieg Larsson 
i va arrassar amb tot. Tres anys 
després, la paradoxa és que Lars-
son ha desaparegut de les llis-
tes de més venuts i ha deixat pas 
a tots els seus compatriotes nòr-
dics de novel·la negra: Jüngste-
dt, Indridason, Läckberg, Nesser, 
Dahl, Nesbø, i fins i tot una altra 
Larsson, han vingut a menjar de 
les restes que ha deixat el seu ja 
desaparegut amic. El fenomen és 

tan estratosfèric com global: pas-
sa el mateix a França,  Itàlia, Ale-
manya o Espanya. El món tenia 
massa gana de novel·la nòrdica, 
i les tres novel·les de Larsson no 
eren menjar suficient. ¿Solució? 
Els lectors europeus s’han llan-
çat a consumir allò que més s’hi 
assemblava. Tinc la sensació que 
molts d’aquests autors no hauri-
en traspassat mai la frontera del 
seu país d’origen si no arriba a 
ser pel best-seller suec i que, literal-
ment, han passat del res al tot.
 Que jo sàpiga és la tercera vega-
da que assitim a un fenomen sem-
blant. També Harry Potter i El codi 
da Vinci van provocar centenars, 
milers de clònics a tot el món, al-
guns dels quals van tenir un èxit 
descomunal. Més d’un es va con-
fondre i es va pensar, aleshores, 
que el seu llibre tenia èxit perquè 
era bo, quan en realitat era només 
la torna d’un altre gran fenomen. 
Ara els efectes colaterals han tin-
gut una acotació geogràfica i de 
gènere: volem sucedanis, sí, pe-
rò que siguin nòrdics i policíacs. 
M’imagino la barreja de sorpresa, 
alegria i perplexitat que deuen 
tenir aquestes editorials norue-
gues, daneses o finlandeses, que 
fins fa poc ningú volia saber res 
dels seus autors i ara els els pre-
nen directament de les mans. Al 
proper gran tsunami editorial ja 
ho tindrem clar: la primera ona-
da arrossega un sol llibre. És amb 
la segona onada que arriben les 
còpies. Tot sigui per la lectura! H

Succedanis 
nòrdics

ERNEST

Folch

Harry Potter i ‘El 
codi da Vinci’ van 
provocar milers de 
clònics al món

deesi

  DIRECTOR D’ARA LLIBRES

Félix J. Palma va viatjar al Londres 
victorià i va brodar una novel·la en 
què apareixien H. G. Wells, Henry 
James, l’Home elefant o Jack l’Es-
budellador: El mapa del tiempo. Gua-
nyadora del premi Ateneo de Sevilla 
2008 es va convertir en un best-seller 
(50.000 exemplars a Espanya) tradu-
ït a 30 països. Ara l’andalús torna al 
segle XXI amb el seu cinquè llibre de 
relats, El menor espectáculo del mundo 
(Páginas de Espuma). 

–¿Què significa el títol del llibre? 
–El tenia al cap molt abans que el lli-
bre i és la primera vegada que no és 
el títol d’un dels contes. D’una ban-
da, al·ludeix a un aire de circ perquè 
els protagonistes han de fer una ges-
ta absurda o esbojarrada per con-
quistar les seves dones i, de l’altra, 
al gènere del conte, que desgracia-
dament es considera un gènere me-
nor, i que jo anomeno espectacle. És 
un avís als lectors de novel·la, que 
són els que abunden, dient-los que 
hi ha una altra opció tan vàlida i dis-
frutable com la novel·la.

–¿Tan mal vist està el conte?
–La gent confon la brevetat amb el 
poc esforç i és al contrari. Jo adoro 
el conte i no me’l prenc com un des-
cans entre novel·la i novel·la sinó 
com un desafiament més gran que 

L’autor d’‘El mapa del 
tiempo’ torna al conte  
amb ‘El menor espectáculo 
del mundo’, on explora 
l’absurditat quotidiana

la novel·la. Concebre un bon conte 
és molt més difícil.

–En aquests contes hi apareixen 
moltes parelles trencades o en crisi.
–Sí, són contes de desamor, històri-
es de reconquista per part dels pro-
tagonistes masculins, que veuen les 
dones com a criatures incomprensi-
bles. L’home encara mira a la dona 
d’avui com si no l’entengués. Com 
deia Oscar Wilde, les dones estan fe-
tes per estimar-les no per compren-
dre-les. Aquesta visió pessimista i 
desencantada de l’amor és la que ve-
iem avui dia. Una parella unida és 
un petit miracle.

ANNA ABELLA
BARCELONA

Félix J. Palma Escriptor R PUBLICA UN VOLUM DE RELATS

CONTISTA I NARRADOR 3 SANLÚCAR DE BARRAMEDA, 1968 3 PREPARA LA CONTINUACIÓ D’‘EL MAPA DEL TIEMPO’

«L’home no entén  
la dona d’avui dia»

FRANCESC CASALS

«M’agrada portar  
la fantasia al  
terreny quotidià, 
com feia  
Julio Cortázar»

 –I també hi ha fantasia: mons paral-
lels, fantasmes...
–Els universos paral·lels, que ja apa-
reixien a El mapa del tiempo, m’apas-
sionen, per això hi ha un conte on 
un dels personatges es desdobla. 
M’agrada portar la fantasia al ter-
reny quotidià, com feia Cortázar. A 
Margabarismos vaig canviar el típic 
escenari del castell entre boires d’un 
conte de fantasmes i el vaig situar en 
una tasca taurina. L’element fantàs-
tic no tindria el mateix impacte sen-
se aquest escenari realista. 

–En el colofó es diu que el llibre es va 
acabar d’imprimir «un any i cinc me-
sos abans de l’arribada dels marci-
ans»... 
–Ha, ha, ha. M’agrada deixar referèn-
cies als lectors fidels. Té a veure amb 
el projecte en què treballo ara...

–¿No deu ser un viatge al futur?
–És una espècie de seqüela d’El mapa 
del tiempo i H. G. Wells tornarà a ser-
ne el protagonista. Em vaig sentir 
molt còmode amb els personatges i 
vull experimentar-hi més.

–I, mentrestant, s’ha dedicat a ex-
plorar l’absurditat d’aquest segle.
–M’interessa explorar l’absurd sem-
pre que no sigui gratuït. Vull que el 
lector trobi lògic que el protagonis-
ta faci un disbarat perquè és la se-
va única opció. I m’agrada la poesia 
que es pot treure d’aquest absurd, 
per exemple, de les cartes que escriu 
un pare suplantant la nina perduda 
de la seva filla, igual que va fer Kafka 
a la realitat.

–Parlant de Kafka, hi ha algunes si-
tuacions kafkianes. 
–M’encanten. El lector que arriba a 
casa cansat després d’un dia de fei-
na, de lidiar amb una realitat hos-
til, el que vol és evadir-se. Jo li pro-
poso que miri la realitat des d’un an-
gle nou perquè així hi trobarà poesia 
i retalls de màgia ocults. Li mostro 
que pot ser divertida i suportable, 
per això faig servir un lleuger ver-
nís d’ironia que converteix les tragè-
dies en tragicomèdies. Explicar una 
cosa tràgica però fer riure, com amb 
el pare atrapat absurdament al tras-
ter mentre una veïna boja segresta 
la seva filla. H

Ve de la pàgina anterior

creació molt més seriosa». Obligado 
i Valls tenen visions divergents res-
pecte a la importància del fundaci-
onal conte del dinosaure. L’argen-
tina el considera el zenit d’un boom 
ocult llatinoamericà que té els seus 
mestres en el mexicà Arreola i, na-
turalment, en Borges. «Amb tot, en 
l’actualitat, els joves autors inten-
ten desmarcar-se d’aquest conte, i 
prova d’això és que a la portada de 
Por favor, sea breve 2, únicament es 
mostra la cua del dinosaure i fa la 
seva aparició la formiga, símbol de 
tots aquests autors que a base de 
treball intenten fer-se visibles des 
dels tallers d’escriptura». 
 Per a Valls, que ha centrat els 
seus estudis en la producció espa-
nyola, l’enginy del dinosaure ha es-
tat contraproduent per a la creació 
perquè ha tancat el relat mínim en 
una pura pirotècnia. «Monterro-
so es va passar la vida renegant del 
seu dinosaure. Crec que ha fet molt 
de mal al gènere». 
 Així mateix reivindica una tra-
dició molt més fecunda del que es 
creu habitualment. «Hi ha molts 
autors que escrivien aquesta me-
na de relats sense la més mínima 
consciència d’estar obrint camí a 
una nova forma». Ramón Gómez 
de la Serna, Juan Ramón Jiménez 
o Max Aub es troben en aquesta lli-

ga. D’Aub s’hauria de recordar, es-
pecialment, els seus Crímenes ejem-
plares, amb perles com aquesta: «Lo 
maté porque era de Vinaroz» o «Donde 
dice: ‘La maté porque era mía’ debe de-
cir: ‘la maté porque no era mía’», tan 
actual. 
 Com a exemple, un dels escrip-
tors més reticents a la nova consi-
deració és José Jiménez Lozano, 
premi Cervantes, que denomina-
va les seves narracions cuentecitos i 
es va negar a parlar del terme mi-
crorelat fins que Valls l’hi va argu-
mentar en un assaig. «La paraula 
cuentecillos, com ell els anomena-
va, en reduïa el valor». I també hi 
ha per dret propi els fonamentals 
Los niñós tontos d’Ana María Matu-
te o Las historias mínimas de Javier 
Tomeo.
 Amb aquesta tradició establer-
ta, aquesta ficció essencial té el fu-
tur assegurat. No solament perquè 
a la xarxa s’ha creat una fecunda 
«germandat secreta», com la de-
nomina Obligado, sinó també per 
l’afany de petites editorials perifè-
riques com ara Páginas de Espuma, 
Menoscuarto, Turner i Cuadernos 
del Vigía, que aposten romàntica-
ment per ella.  H


