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Els límits entre realitat i ficció i la recepció entre 
els lectors de les obres que juguen amb aquests 

límits ha estat un tema recurrent dels estudis 
literaris. Darrerament, però, entre la crítica i els 
autors es detecta una dificultat creixent en els 

receptors de literatura per llegir en clau de ficció 
les obres. Parlem d’una fixació per interpretar com 

a realitat, o fins i tot fer-ne lectures ideològiques 
en clau de present, tot allò que emana dels textos. 

La confusió respon a molt diversos factors que 
analitzem amb escriptors i especialistes.

Per Xavier Aliaga

“Parlem poc de la dificultat de la gent de llegir la 
ficció com a ficció”. Aquesta piulada de l’escrip-
tor i crític Joan Todó donà lloc a un interessant 
fil de comentaris. El detonant havia estat una 

conversa a l’Escola Bloom entre l’escriptor i crític xilè Gonza-
lo Maier i el seu compatriota Carlos Acevedo. Maier, que es va 
doctorar a Holanda, és un escriptor caracteritzat per la hibri-
dació de gèneres en llibres com Material rodante o El libro de 
los bolsillos. En el primer, el narrador agafa cada dia un tren i 
visita un país proper dels Països Baixos. En el segon, va par-
lant del que té a les butxaques: claus de casa, condons o diners 
solts. “El fet curiós és que a Espanya s’han agafat aquests vo-
lums com llibres de memòries o de viatges, quan són en reali-
tat novel·les rarotes”, explica Todó. 

El mateix escriptor té l’experiència directa de L’horitzó pri-
mer (2013), que narra la història d’un jove escriptor que torna 
al seu poble, la Sénia, per fer el pregó de festes. Todó és nascut 
a la Sénia, la qual cosa es prestava a difuminar fronteres, però 
el cert és que mai no havia estat pregoner. I el llibre començava 
amb un paràgraf que obria el joc i que s’havia de saber llegir: 
“Jo sóc l’Escrivent. Tu, el Protagonista. La gent sovint ens con-
fon, malgrat que sempre anem junts, perquè no em veuen; ni 
tan sols sospiten que jo existeixi, tot i els colps d’aire que, com 

Els lectors que no 
sabien llegir ficció

una porta mal tancada, s’escolen en forma de 
contradiccions entre el que dius i el que fas”. 

El llibre contenia llocs i referents procedents 
de la realitat, però el gruix de la història era una 
invenció. “Hi ha un moment en què surto jo però 
parlo de mi en tercera persona. Però la resta és 
ficció. I, malgrat això, L’horitzó primer es lle-
gia com un llibre de memòries —apunta l’autor 
abans de llançar una conclusió—. Molta gent no 
està acostumada a llegir ficció. O sí, si és molt 
evident”. El creuament de gèneres i fenòmens 
com el de l’autoficció, entesa com la literatura es-
crita en primera persona amb elements viven-
cials, estan en el rerefons de la confusió. O dels 
“malentesos”, com explicava en aquesta matei-
xa revista Vicenç Pagès [mireu EL TEMPS del 19 
de setembre de 2017]: “La pregunta més imper-
tinent que es pot fer a un autor és també una de 
les que apareixen més sovint a les entrevistes: 
‘Aquesta novel·la és autobiogràfica?’. La resposta 
més pertinent és, sens dubte, ‘I a tu què t’impor-
ta?’. Al capdavall, ens interessa la literatura, no 
pas les xafarderies”.



→

Adverteix Todó: “Tinc la sensació que enmig 
de tot açò hi ha una mica de sobreexposició i un 
cert analfabetisme funcional que fan que s’aca-
ben llegint coses com si foren reportatges”. I ho 
diu en referència a les xarxes socials, al fet que se 
sàpiguen coses sobre els autors, la manera com 
s’opina públicament sobre l’opinió dels altres, 
“estar a la que ratlla sobre si hi ha opinions mas-
clistes, racistes o supremacistes”. “La gent tendeix 
a llegir les novel·les com un espiell de la vida dels 
altres”, conclou.

L’escriptor posa també com a exemple Joyce i 
les gallines (2016), la primera novel·la d’Anna Ball-
bona, amb una protagonista amb no poques con-
comitàncies amb l’autora, com ara la procedència 
geogràfica, el treball en un diari, l’ús habitual del 
tren de rodalia... “Però no era una autoficció”, ad-
verteix Todó. “Jo estic una mica escaldada de les 
llufes de l’autoficció —confessa Ballbona— perquè 
a nivell crític en la novel·la se m’atribuïen coses 
que es donava per fet que eren autobiogràfiques”. 
“Jugar amb els punts de vista i els jos forma part 
del joc literari”, argumenta l’autora, que recorda 

que el seu primer poemari, La mare que et renyava 
era un robot (2008), havia de fer un esforç per ex-
plicar que no es tractava d’un poemari-retret. “So-
vint l’autor juga, però sovint també ho busca, això. 
Tothom juga amb elements propis, però que la 
gent pensi el que vulgui”, apunta. En tot cas, aque-
lla obsessió amaga un perill, “parlar de certs temes 
com si fossin la teva vida. Aquesta identificació tan 
gran pot amagar unes altres lectures”, alerta Ball-
bona. I apunta una altra qüestió interessant: “La 
literatura és literatura i els podem trobar amb un 
jo literari que siga un fill de puta o una dona es-
trambòtica”. Un tema que, indefectiblement, ens 
condueix cap a unes altres derivades.

El parany de la correcció política
El crític Alfred Mondria adverteix que fins i tot 
quan llegim autobiografies a l’ús “hi ha passatges 
memorialístics que segur que tenen una part de 
ficció i passatges de realitat que han partit de la 
narrativa. I autors que parteixen de les seues vi-
vències per crear el seu món narratiu, com és el 
cas de l’obra de Philip Roth”, diu.

A banda d’això, Mondria troba que, actual-
ment, “fem una lectura molt ideologitzada de la 
literatura. Un exemple és la recent polèmica so-
bre Lolita, de Vladimir Nabokov”, assenyala en 
al·lusió a la crítica de l’obra llançada per Laura 
Freixas com una apologia de la pederàstia. “És 
interessant veure com un individu que genera re-
pulsió és capaç de generar tendresa i captivar el 
lector. Això no fa de Nabokov un partidari de la 
pederàstia”. “En literatura tots els jocs han d’es-
tar oberts: un personatge repulsiu pot ser atractiu 
des d’un punt de vista literari. En aquest punt, un 
tema fonamental és el to: autors com Dickens o 
Roth donen a la seua literatura un to de convicció 
i versemblança que fa que guanyen el capítol”, as-
segura. “Un dels grans mèrits de Roth és entrar en 
determinats temes com el racisme sense edulco-
rar-los”, rebla.

Todó anota, per la seua banda, el cas de Viat-
ge al fons de la nit, de Louis-Ferdinand Céline, un 
escriptor certament repulsiu ideològicament però 
que basteix una gran obra. “Perquè la vida del 
protagonista coincideix bastant amb la seva, però 
és evident que, perquè una narració sigui creïble, 
compten les experiències”. Després, la resta de 
consideracions.  

 Mondria, altrament, cita la correcció política 
com un dels grans perills de literatura, ja siga quan 
s’entra en camps “com el de la literatura infantil o 
juvenil per traslladar idees i intentar colar missat-
ges benpensants”, o quan es mira amb els ulls del 
2018 autors com Rudyard Kipling, Joan Fuster o Jo-
sep Pla. “El gran valor de la sèrie negra de George 
Simenon és el grau de comprensió que mostra en-
vers el criminal o l’assassí, sense que això compor-
te cap justificació. Com ara no podem llegir Moby 
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Dick en clau de salvament de les balenes”. “Ha-
rold Bloom ja denunciava aquest tipus de lectures, 
aquest era un debat que es donava als Estats Units 
a les dècades del 1960 i 1970. Wirginia Woolf o 
Mercè Rodoreda no són millors escriptores perquè 
siguen feministes. Això és un valor afegit, un valor 
més. Però les claus de la literatura són unes i les 
dels valors morals són unes altres”, remata.

“Passem per una etapa en què es vol passar la 
ficció pel tamís de la correcció política. A les novel-
les ha de poder haver-hi homes abusadors i dones 
cabrones sense que això sigui apologia. Perquè, si 
hi ha apologia, ja la notarem. La ficció és ficció. I 
una altra cosa és emprar una novel·la per colar un 

missatge, sigui el que sigui. En tot cas, estem en 
una època d’extrems, d’una defensa d’allò política-
ment correcte que no és tan lluny del puritanisme 
conservador”, assegura Ballbona. Això té conse-
qüències sobre la literatura? “Estem en una situa-
ció política en la qual tot s’ajunta, les tensions són 
terribles. Res no és casual ni anodí, tot és una tria. I 
aquestes tensions passen a la ficció perquè la reali-
tat les sacseja”, abunda l’escriptora.  

Narrador-autor-personatge, el triangle 
equivalent
Quan Todó llançà l’ham per Twitter, un dels pri-
mers a arreplegar-lo fou Borja Bagunyà, crític i 

→
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professor i un dels responsables d’Escola Bloom. 
Aquest estudiós assegurava que al seu centre la 
qüestió havia estat motiu de debat recurrent. “El 
que notàvem és que als darrers anys hi ha hagut 
un gir no només d’interès per la realitat sense 
qüestionar-la sinó que, a més, s’havia creuat amb 
la subjectivitat, el retorn a les narratives de la prò-
pia experiència, a allò testimonial, autoficcional. I 
a Catalunya es tractava d’una autoficció que, amb 
algunes excepcions com Todó o Adrià Pujol, no 
és irònica, és molt solemne. No hi ha un intent de 
riure’s d’aquesta pretensió autobiogràfica”.

Bagunyà situa l’origen de l’interès cap a l’any 
2010, amb un llibre-manifest de David Shields, 
Reality Hunger (Fam de realitat). A grans trets, 
Shields venia a dir que la ficció era morta, que la 
invenció de personatges havia perdut tot el sen-
tit i que la literatura havia de nodrir-se, per tenir 
força, de les experiències, amb els fets reals fic-
cionats. Portat a l’extrem, assegura Bagunyà, els 
escriptors no podrien parlar “de coses que no 
parteixin de la nostra identitat política. És a dir: jo 
només podria escriure com un home blanc, he-
terosexual i català. Si escric sobre un dona negra, 
ja estaria impostant”. “Som en una època neovic-
toriana: essencialment, el triangle entre narrador, 
autor i personatge, s’ha convertit en un triangle 
equivalent”, teoritza. 

La conseqüència és que “hem convertit la fic-
ció en document, ho llegim tot en clau de docu-
ment. Els únics llibres que llegim com a ficció són 
els de gènere negre, la ciència-ficció... Han de ser 
gèneres molt marcats. Si no, ens trobem amb la 
incapacitat de llegir la ficció com un artefacte”. 
Fins al punt que molts autors es veuen obligats a 
aclarir els punts de ficció de les obres, “reivindi-
car el caràcter d’escriptura i ficció del que fan”. “I 
quan ho traslladem a la ficció, no som capaços de 
llegir això com un dispositiu artístic. El tipus d’au-
tor que no té una trajectòria o una experiència in-
teressant ha entrat en crisi”, argumenta. 

Bagunyà es mostra “completament d’acord” 
amb molts dels arguments expressats més amunt 
sobre les lectures en clau de moral present. “Llegim 
de tal manera que demanem que l’obra i l’autor, les 
seves moralitats, siguin la mateixa. I que coincidei-
xin amb les nostres. Si no, es genera un problema. 
De vegades deixo de llegir un autor perquè a les 
xarxes va dir no se sap què i penso que la seva mo-
ral impregna tota l’obra. Oblidem el tall entre autor 
i obra”. “Si no som capaços de llegir Madame Bo-
vary com una novel·la i no com una apologia de la 
infidelitat, estem perduts”, rebla.

Hi ha, fins i tot, més conseqüències: “Ara el va-
lor literari no passa per la forma, sinó perquè algú 
expressi una experiència important o rellevant re-
presentativa. Javier Calvo deia en un article que 
hem substituït representació per representativitat: 
ara del que es tracta és de representar col·lectius, 

experiències, formes de vida”. “Hi ha una diferèn-
cia gran entre l’èxit dels llibres que possibiliten una 
lectura documental d’aquells que no. Només cal 
que comparis dos llibres igualment interessants i 
ben fets: els llibres que tinguin aquesta lectura re-
presentativa tindran més èxit que els que no”. 

Malgrat tot, Todó apunta un cert “moviment 
pendular”, el fet que propostes que es distanci-
en d’aquella onada autoficcional tenen una bona 
rebuda crítica, com ara un grapat de novel·les, 
com Els estranys, de Raül Garrigasait, Aventures 
i desventures de Joan Orpí, de Max Besora, o Els 
romanents, de Víctor García Tur, possibles res-
postes a la saturació anterior de la literatura del 
jo. “Podria ser, però jo no tinc tan clar que sigui 
un moviment pendular. Crec que el centre l’ocu-
pa aquell tipus de lectura neovictoriana. I l’únic 
que sobreviu són les propostes de gènere. Fixa’t 
que, de les que m’has esmentat, dues són novel-
les històriques, tenen molt marcat el caràcter de 
gènere, tot i que siguen molt estranyes. I fixa-t’hi, 
la més premiada, Els estranys, juga amb una tex-
tura autobiogràfica”, argumenta. “I segurament la 
de Víctor no ha funcionat tan bé, parlant en ter-
mes de vendes i atenció, perquè no té tan mar-
cada aquesta clau de gènere. No gosaria dir que 
és la causa, però crec que és un factor”, insisteix. 
“M’agradaria creure que hi ha un moviment pen-
dular, però crec que estem instal·lats en un pa-
radigma i hi continuarem per un quant temps”, 
dictamina.

Bagunyà, fins i tot, citava el debat sobre la re-
presentativitat i el cas concret de l’editorial Pen-
guin Books, que s’ha marcat com a objectiu “re-
presentar la diversitat de la societat anglesa fins 
al 2025”. Una posició que li va valdre crítiques, 
perquè “ja no es busca l’excel·lència literària, sinó 
la representativitat de la diversitat social. El canvi 
és molt bèstia. Per posar-ne un exemple una mica 
extremat, una dona caribenya que vagi en cadira 
de rodes i sigui lesbiana, encara que perpetri un 
llibre horrorós, tindrà un lloc, perquè represen-
ta una comunitat. És un debat que porta anys a 
la cultura anglosaxona i que no sé si està arribant 
aquí”. “A la novel·la i l’escriptura se li estan de-
manant els valors que la societat vol tenir. I tinc 
molts dubtes sobre si l’art ha de fer aquesta funció 
moralitzant. Però tendeixo a pensar que no, que 
l’art ha de sortir d’uns altres llocs. Són irradiaci-
ons del que parlàvem, de la incapacitat de pensar 
la ficció com a ficció”, conclou.

Aquestes reflexions impliquen una reeduca-
ció dels lectors que semblen molt complicada, 
perquè “arriba un moment que la lectura és un 
factor més individual que no sembla”, comenta 
Mondria. “El gran repte és com recuperar el valor 
estètic, que deia Gabriel Ferrater, aconseguir cen-
trar el focus sobre l’objectiu literari. Però crec que 
ningú té la vareta màgica de com es fa això”. •
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