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literatura lluís bonada

Eduard Márquez contrasta la seva experiència 
i coneixements de l’ofici d’escriure amb James Salter

Gràcies a una necessitat editorial 
determinant, en concret, a la ne-

cessitat de convertir els textos de tres 
conferències que tot just sumen en to-
tal cinquanta pàgines, en un volum que 
superi generosament les cent, Eduard 
Márquez (Barcelona, 1960), un dels au-
tors més ferms i preparats de la seva ge-
neració, parla de l’ofici d’escriure a partir 
de les reflexions que, sobre la mateixa 
qüestió, va plantejar l’autor nord-ameri-
cà James Salter (1925-2015).

Així, L’art de la ficció. Sobre llegir i es-
criure, publicat per L’Altra Editorial en 
traducció d’Albert Torrescasana, surt al 
mercat enriquit amb un extens pròleg 
titulat “Escriure o morir”, tant o més in-
teressant que els textos de les conferèn-
cies, dedicades bàsicament a la sovint 
atzarosa relació personal —molt limita-
da, cal advertir— de l’antic pilot d’aviació 
militar amb els llibres i els autors, més 
que amb la literatura, en el ple sentit de 
la paraula.

Un autor que, a més, quan parla es-
trictament de l’escriptura, les obvietats 
hi són dominants, fins al punt que a ve-
gades sembla que el seu públic sigui in-
fantil: “Les novel·les són més llargues 
que els contes, i és a causa d’aquesta 

llargada, o diguem-ne amplitud, que te-
nen l’oportunitat, o més aviat l’obligació, 
de ser més complexos i probablement 
d’incloure més personatges, o posem-hi 
persones”.

Això indica per què Salter està tan 
lluny de Carver o Salinger —autors de la 
seva corda, però de pedra picada— i per 
què les sentències amb les quals ama-
neix el relat objectivista siguin de pa su-
cat amb oli, a més de discutibles, cosa 
que explica el seu èxit actual, entre els 
lectors de les noves generacions, frivo-
litzats per una cultura visual cada cop 
més prima i per la literatura dels mòbils, 
i alegrement entretinguts amb els nom-
brosos estímuls diaris, sense espai per 
al recolliment, i, per tant, gens preparats 
per llegir Kafka, Proust, Stendhal, Geor-
ge Eliot, Walser, Diderot o Faulkner. 

Gràcies a l’habilitat i als coneixe-
ments de l’autor de La decisió de Bran-
des, les reflexions de Salter es mouen 
amb la cara ben alta en el mar d’ide-
es, consells, constatacions i experiènci-
es formalitzats per tota mena d’autors 
d’anomenada. Inclosos els formalitzats 
pel prologuista mateix, sempre acarats 
als dels altres. La superioritat del prò-
leg sobre el text de l’autor és tan clara 
que l’editor, a l’hora de triar unes parau-
les per imprimir-les a la contracoberta, 
ha triat un fragment del pròleg, i, a més, 
dels més personals, i sense cap referen-
cia a Salter.

James Salter parla de la passió per la literatura, a l’igual 
que fa Eduard Márquez en el pròleg.

■  Sospites sospitoses
Salvador Oliva pensa que el lec-
tor entendrà el que vol dir quan 
escriu, en la seva versió de Ve-
nus i Adonis, el vers: “Aixecarà 
sospites on no hi hagi temor”: 
incomprensible. Què té a veure 
el temor, genèricament parlant, 
es preguntarà el lector, amb les 
sospites? Shakespeare escriu: “It 
shall suspect where is no cause of 
fear”. Morera i Galícia la va girar de 

manera brillant i ben entenedo-
ra: “Damunt lo cert hi escampa-
rà sospita”. Com Guizot: “Il sera 
soupçonneux là où il n’aura aucun 
motif de crainte”; Hugo: “Il soup-
çonnera sans qu’il y ait motif de 
crainte”, i Ehrenhaus: “Albergará 
sospechas sin motivo”.

■  De pare a germà
L’Ajuntament de Barcelona afirma, 
a través del llibre Barcelona de 

novel·la, de Raúl Montilla, perio-
dista de La Vanguardia, que l’Ori-
ol Regàs de Bocaccio, a més de 
germà de l’escriptora Rosa Regàs, 
n’era també “del dramaturg Xavier 
Regàs”. El dramaturg era el pare 
d’Oriol i Rosa.

■  Vida escurçada
El Diccionari de la literatura cata-
lana diu que l’escriptor, pedagog 
i gramàtic Ignasi Ferrer i Carrió, 

nascut a Barcelona el 1848, s’hi 
mor el 1899. S’hi mor el 1903.

■  Leri-leri
El DIEC2 manté la coixa definició 
fabriana de la locució adverbi-
al leri-leri: “prop d’esdevenir-se, 
si cau no cau”. Hi manca el sentit, 
recollit per Moll i Coromines, de 
proximitat, aproximadament, 
quasi-quasi: “Hi ha una hora 
d’aquí a Sabadell? Sí, leri-leri”.

les notes de víctor ripoll
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