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Francesc Serés
Qui sóc i per què escric
Francesc Serés

Fa molts anys, la Fira de Sant Miquel marcava el canvi del
cicle anual. S'acabava setembre, quasi no quedava fruita,
s'apagava l'estiu terrible i començava l'escola. Ni Nadal ni
Cap d'Any eren dates rellevants, a Saidí. Les festes del Pilar de Fraga es reduïen a atraccions que
m'espantaven. Les de Saidí, per conegudes, fins i tot estranyes. Per a mi, no hi havia res comparable
a la Fira de Sant Miquel, tot el que hi podia haver al món arribava al costat dels Camps Elisis.
"Camps Elisis" sonava transcendent abans que sabés la paraula transcendent.
De vegades hi anava divendres, dissabte i diumenge. Quan arribava Sant Miquel s'havia d'aprofitar,
a Saidí tampoc no hi havia gaire res més per veure. Hi anava amb els de casa, amb familiars o amb
els pares d'algun amic. Diria que eren els dies més feliços de l'any. Els nens, saltàvem de cabina en
cabina tota la tarda, d'un cotxe a una furgoneta, tractors, camions, excavadores i tornar a casa amb
bosses de publicitat, les butxaques plenes de globus, caramels i clauers. També n'hi havia que, quan
arribaven a Saidí, ensenyaven algun trofeu: els taps de les vàlvules de les rodes o d'alguna entrada
d'oli, encenedors de cotxes i tractors o qualsevol peça que es pogués treure i amagar fàcilment, com
el pom de les marxes.
Una vegada hi vaig anar amb en Bernat i el seu pare. Som de la mateixa quinta, amb en Bernat, però
fins que no ens vam fer grans que ell sempre en va fer dos de mi. Vam anar d'un pavelló a un altre,
vam trobar altres nens de Saidí i vam atipar-nos de la fruita que ens donaven perquè es feia malbé
als expositors. Vam jugar tota la tarda, ens ho vam passar tan bé que quan vam arribar al cotxe
estàvem rebentats. Allà, em va ensenyar tot el que duia a les butxaques, encenedors i taps com els
que havíem vist el dia anterior a altres nens.
Recordo tots els detalls, els taps i els encenedors, el cotxe del seu pare, el lloc on vam parar i que
ara ja no existeix perquè han eixamplat la nacional, el xerric de la frenada seca i com el seu pare va
fer marrada per entrar en un camí. Estava fora de si. ¿D'on ho havia tret, allò? El seu pare ho va
agafar tot, va abaixar la finestreta i ho va llençar. "Lladre!", el va escridassar. En Bernat es va pixar a
sobre i va mullar el seient, però el seu pare ni tan sols li ho va recriminar, com si s'esperés a arribar a
casa. Hi era jo, que mirava i callava: no tenia esma de dir res, no se m'acudia res per defensar-lo.
Quan vaig arribar a casa vaig dir que em feia mal la panxa i me'n vaig anar a dormir. L'endemà, en
Bernat em va ensenyar marques, línies vermelles a les cuixes i a l'esquena, algun blau, les marques
del cinturó. Hi havia gent que ho sabia, al poble, però ningú no va dir mai res. Jo ho vaig viure
sempre més, allò, vaig canviar la manera de mirar el seu pare, a ell, a la seva família... No vaig tornar
a pujar a casa seva.
Quasi havia oblidat aquesta història, però fa poc vaig tornar a Saidí i vaig veure el fill d'en Bernat
amb tot de blaus a les cames. Com se'ls va fer no ho sé, potser tothom n'està al cas, però ningú no
diu res. Potser se'ls va fer jugant. No ho sabré mai.
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Han passat quasi trenta anys, des dels primers blaus, i he trobat situacions similars en desenes de
llibres i pel·lícules. Quan em demanen per què escric em vénen al cap arguments com aquest, que
els sap tothom i, a la vegada, no els sap ningú; que abans s'han escrit milers de vegades i que
encara es poden tornar a escriure; que han passat i que tornaran a passar; que són el que semblen i,
a la vegada, molt més del que són; però sobretot, que fan que ens demanem què hi ha darrere d'allò
que ens sembla evident, que fan que ens demanem quina és la història que hi ha darrere dels blaus
del fill d'en Bernat. ¿Per què escric? Em sembla que la resposta és en algun lloc del trajecte que va
dels llibres a les vivències, però, la veritat, tot el que hi trobo són aproximacions i no sé si sabria
respondre sense escriure una altra vegada un text que també demani una explicació. Vaig intentar
aproximar-me a tots aquests terrenys en els meus primers llibres, a Els ventres de la terra, a L'arbre
sense tronc i a Una llengua de plom. Amb el què i el com també hi havia d'anar el per què. ¿Me'n
vaig sortir? Fa de mal dir, sí i no, la foto sempre és parcial, borrosa i desenfocada. Meva, malgrat tot.
Quan em demanen qui sóc, tampoc no sé trobar una resposta definida que vagi més enllà del que es
podria trobar en qualsevol document oficial o dels tòpics d'un currículum. Sé d'on vinc, això sí. Entre
d'altres llocs, de Saidí, del recorregut que va de Saidí a Lleida, de Lleida a Barcelona, de Barcelona a
Balenyà i, d'aquí, a Olot i a Sallent. Costa molt definir qui s'és perquè no s'és només d'una manera,
els llocs i els temps modifiquen d'una o altra forma la direcció dels esdeveniments i dels pensaments.
El segon tram de llibres que he escrit i que encara no he enllestit se situa precisament aquí. Els
personatges que surten a La força de la gravetat o a La matèria primera me'ls he anat trobant en
llocs similars als que he viscut, he escoltat les seves històries, he treballat els seus arguments i he
recorregut els seus escenaris. Ara que encara treballo en Els camps de força, un llibre l'escenari del
qual s'estableix entre Saidí i Alcarràs, penso que ja no sóc el mateix que va escriure Els ventres de la
terra. Els llibres comparteixen escenari i fins i tot, una mica, el temps. El que ja no és el mateix és
l'autor.
Mentre em demano com ho he de fer per acabar aquest darrer llibre, he escrit teatre i uns contes, els
Contes russos, l'acció dels quals s'esdevé, com diu el títol, a Rússia. Pel que fa al teatre, a Caure
amunt, parlava d'un jo que és nosaltres i d'un passat que ben bé pot ser present. En els contes, de la
vida d'unes persones petites d'un país molt gran que no sé fins a quin punt podrien ser les vides de
grans persones en un país petit. Em sembla que no m'he allunyat mai gaire dels blaus d'en Bernat ni
del revolt on va frenar el seu pare.
Quan anava a la Fira de Sant Miquel mirava de trobar els expositors estrangers, els txecs de la Zetor,
la fruita de l'Emilia Romagna o els kiwis –aleshores un exotisme– de Nova Zelanda. El món s'ha fet
més gran i també més proper, el temps més ràpid i el futur s'ha tornat més incert: han passat i he
passat quasi trenta anys. Em sembla que escriure és posseir i compartir algun dels trofeus que el
món et deixa arrancar. Poca cosa, els taps de les vàlvules, alguns encenedors o el pom de les
marxes. A canvi, sempre hi ha algun blau.
Fer-se
Damià Gallardo
Fer-se llengua
Els ventres de la terra va suscitar unes poques però elogioses crítiques que coincidien a l'hora
d'assenyalar la maduresa de la proposta estètica de Francesc Serés. Francesc Guerrero atribuïa ben
aviat i amb encert, en una ressenya titulada significativament "L'essència de l'home", la singular
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textura de la prosa a tres factors que tenen a veure amb la formació de l'autor: estudis en
Antropologia i Belles Arts i el coneixement profund d'un paisatge habitat per personatges inspirats
per l'experiència. L'atenció al detall respon a una manera d'entendre la literatura que aspira a
provocar l'emoció estètica sense renunciar a la reflexió sobre la condició humana. Tot a partir d'un
coneixement del món compromès amb la vida, la seva vida i la dels altres. Francesc Serés defuig
conscientment tant el preciosisme costumista com les modes urbanes més o menys reeixides que
llavors proliferaven.
L'arbre sense tronc va gaudir d'un ressò més ampli que mantenia els elogis a la naturalitat i densitat
de la prosa de Francesc Serés, amb el matís que l'estructura narrativa reflectia una major domini de
les eines literàries. A "Els llocs i els altres", Ponç Puigdevall destaca estratègies com l'ús de l'el·lipsi
per "oferir al lector perspectives inèdites del món". Manel Ollé observa que amb l'allunyament dels
espais de la obvietat "renuncia a reproduir esquemes o arquetips i a encadenar els fets en un
argument travat". Malgrat que el llibre es divideix en les tres parts encapçalades per la denominació
canònica de les parts d'una història —"Presentació", "Nus" i "Desenllaç"—, Francesc Serés eludeix
precisament el tronc narratiu i ordeix el llibre directament de les arrels a les branques. Una "argúcia
irònica", en paraules de Jordi Puntí. La vida d'Assís, el protagonista, s'intueix a partir d'uns moments
significatius al voltant de dos temes constants: com el paisatge imposa la seva autoritat per perpetuar
una determinada forma de vida, i com la relació conflictiva entre món urbà i món rural pertorba
aquesta autoritat.
Francesc Serés assoleix el major grau de complexitat narrativa i de risc estètic amb Una llengua de
plom. Una certa èpica de la quotidianitat que prové de les obres anteriors s'escampa per un teixit
d'històries on la presència dels altres i de l'entorn sembla un conjunt de fotografies d'alta resolució.
La densitat i la precisió de l'estil permetrien ampliar-les sense témer una pixel·lació que les fes
incomprensibles. Amb aquest llibre arriba el reconeixement definitiu i unànime de l'autor com una de
les veus més sòlides i ambicioses de la literatura catalana contemporània. Tretze relats numerats en
ordre invers, cadascun protegit amb un text titulat amb l'expressió "full de ceba" precedida de l'ordinal
corresponent, com un àlbum fotogràfic.
La fotografia, de fet, és una altre eina que Francesc Serés ha assajat per captar el territori de les
seves tres primeres novel·les, aplegades finalment en un sol volum: De fems i de marbres. Una visita
a la seva web mostra com forma part del procés d'aprehensió d'una experiència particular per bastir
un territori literari, el seu Saidí, a la manera de Yoknapatawpha de William Faulkner o Región de
Juan Benet. Però l'eina principal és la llengua, i la lectura atenta i crítica de la tradició literària dóna a
Francesc Serés l'estil que fa possible una trilogia on el compromís amb les persones i els paisatges
d'una memòria antiga troben una forma per perdurar a la literatura.
Fer-se home
Després de la prosa densa i mítica de De fems i de marbres, l'aparició de La força de la gravetat
—Premi Crítica Serra d'Or 2007— va representar un canvi arriscat i reeixit que va desorientar a
alguns lectors. En una entrevista, Francesc Serés respon a Lluís Bonada "en canviar els temes volia
canviar l'estil, no volia ser esclau d'un tipus d'estil determinat". Aquest llibre de relats comparteix amb
l'obra anterior l'atenció a les històries quotidianes que esdevenen singulars quan esdevenen matèria
literària. Però el paisatge del llibre és ara Catalunya, un país on tot costa més, com si la força de la
gravetat fos major que a la resta del món. I el temps és el present. La fragilitat de l'ésser humà i la
necessitat de tenir cura dels altres són els dos temes que s'entrellacen al llarg del llibre, amb
històries on predomina el paisatge que limita entre la gran ciutat i el camp, les rodalies industrials on
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la gent mira de guanyar-se la vida, un medi que imposa unes regles severes que sovint marquen el
cos per sempre.
L'estil sembla més senzill, amb una prosa exacta i essencial, però com bé observa Xavier Pla "Serés
és un formidable constructor de frases, i el ritme d'aquesta frase seva, que és complexa i sinuosa, de
vegades molt llarga i elàstica, està directament relacionat amb la manera tan personal que té
d'explicar el món".
La matèria primera —Premi Nacional de Literatura 2008— és un pas encara més radical en aquesta
aposta. Francesc Serés aborda un gènere, la crònica, al qual aporta el seu bagatge literari. A partir
d'unes entrevistes, en el camí que mena de la persona al personatge hi ha la creació d'una
versemblança que emana del propi text. No es tracta tant de ser fidel a la realitat com de crear una
obra capaç de transmetre la singularitat d'una mena d'històries que ens resulta familiar, que hem
escoltat moltes vegades amb tot de variacions, però a les quals aquest llibre restitueix tota la seva
complexitat, amb una mirada crítica i sensible que no defuig la reflexió sobre la Catalunya actual.
Aquest recull de vint-i-quatre narracions és més aspre que el llibre anterior: el tema és com es
guanyen la vida les persones, la matèria primera del país. Un tema difícil que demana molta
seguretat en les eines literàries; en aquest sentit, Sam Abrams destaca "el coratge i la dignitat
humana, intel·lectual i artística d'enfrontar-se amb aquesta Catalunya i explicar-nos-la fil per randa
sense maquillatge i sense subterfugi".
Els camps de força és un projecte en curs, encara inèdit, que tractarà sobre la immigració a les terres
de ponent, en la línia de La matèria primera. Però no sembla que clogui una trilogia tancada; al conte
"Morir a Barcelona", publicat al 2009 encara que podria pertànyer perfectament a La força de la
gravetat, el narrador escriu:
"Continuo sense entendre res. De vegades penso que és perquè no hi ha res a entendre, que tot
això és un conte sense ensenyança final, de vegades, que en té moltes, tot depèn del moment en
què torno a llegir tot el que va passar, que és el mateix que no tenir-ne cap."
Però per arribar a no entendre res ha calgut sentir-se a prop de les persones, endinsar-se en els
seus pensaments i convertir-los en literatura, créixer moralment entre la identificació amb les seves
inquietuds i el distanciament necessari per no perdre la perspectiva.
Fer-se literatura
El risc que representa Caure amunt. Muntaner, Llull, Roig també va sorprendre els lectors. En
aquesta ocasió perquè Francesc Serés utilitza el drama teatral per acostar-se de manera crítica a la
tradició literària sense abandonar, però, els temes centrals de la seva obra. Si bé l'autor ha mostrat
l'afinitat amb alguns escriptors a través de la incorporació i reelaboració de temes, cites i recursos
formals, com a dramaturg es pregunta directament per la transmissió de la memòria històrica i pel
valor de l'herència cultural i literària.
Els protagonistes són tres clàssics medievals, cadascun dels quals s'enfronta a un moment decisiu
de la seva vida: un Ramon Muntaner que defensa la seva manera d'escriure la Història, un Ramon
Llull que pateix els intens de manipulació dels seus deixebles, un Jaume Roig que lluita contra la
imposició d'una determinada manera d'entendre l'honorabilitat i les aparences. Tres situacions que
plantegen aspectes ben actuals sobre la relació entre l'individu i la pressió del poder, que davalla
—terrenal o diví— de dalt de tot fins a l'entorn més íntim dels protagonistes: la família, els amics, les
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amants o els deixebles. Com molt bé apunta Lluís Muntada, es tracta "d'un llibre que explota el
palimpsest, la deformació, l'exercici conscient de treballar sobre els materials de la tradició per
aconseguir —com apunta Shklovski— que allò conegut des de sempre sembli experimentat per
primera vegada."
Contes russos és un pas encara més arriscat i sobretot lúdic a l'hora de qüestionar la manera com es
transmet l'herència literària. Es tracta d'una antologia d'autors russos probables on trobem, per
exemple, el conte que dóna títol a La força de la gravetat: "La guerra contra els voromians", situat a
una comarca on la força de la gravetat és major que a la resta del món i que per aquesta raó pateix
tot el pes de la repressió a l'estil soviètic. Els contes han gaudit d'un llarg procés d'escriptura i de
revisions, de manera que no pot sorprendre l'afinitat entre els temes que tracten aquests autors
russos possibles i els temes que recorren l'obra de Francesc Serés. Es tractaria, doncs, d'una
tradició marginal en la història de la literatura russa que l'autor crea i s'apropia. La distància espacial,
temporal i estètica, configuren un cronotopos la versemblança del qual emana de l'escriptura, fruit de
la lectura apassionada i del desig d'emulació.
El sentit de l'humor amb què escriu la presentació de cada autor, on s'acumulen tota mena de tòpics
periodístics i enciclopèdics, subratlla el sentit lúdic de l'operació, juntament amb la xarxa d'al·lusions
literàries —que comença per la seva pròpia obra i s'estén a escriptors que admira. Aquest actitud
contrasta, però, amb el drama que viuen molts personatges. Un contrast que resulta eficaç com a
estímul per plantejar una clara aposta moral, sense caure, però, en l'adoctrinament capellanesc:
l'èpica quotidiana, la fragilitat de les persones en un medi hostil, les estratègies de determinades
d'estructures de parentesc i de producció per sobreviure a revolucions i desastres, la relació entre
individu i poder, etc. són temes universals que troben en aquest llibre una forma precisa d'obrir nous
interrogants amb lucidesa.
Fer-se en curs
Els epígrafs "Fer-se llengua", "Fer-se home", "Fer-se literatura" no al·ludeixen a les etapes superades
d'una evolució, aspiren a destacar el to que predomina en un període determinat de l'obra de
Francesc Serés, amb el benentès que tots tres hi són presents sempre. L'adequació de la llengua a
cadascun dels gèneres literaris que ha conreat, el compromís ètic que va de l'anàlisi de l'experiència
personal a la creació literària i el diàleg lúcid amb la tradició són, fins ara, probablement els trets més
destacables de l'obra de Francesc Serés. Un esquema segurament pobre per descriure una
trajectòria excepcional i un esquema, per sort, provisional davant una obra en curs, oberta a estímuls
insospitats.

Tast de textos
Text
WEB: francescseres.net
Web de l'autor amb fotografies, comentaris i fragments de la seva obra.
http://francescseres.net/
PDF: La pell de la frontera
Un fragment de 'La petita història de les històries sense història', la primera crònica del recull.
http://www.quadernscrema.com/repositorio/libros/extracte_la_pell_de_la_frontera.pdf
PDF: Tres contes de Mossegar la poma
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'La parella perfecta', 'Mentides de veritat' i 'Els gossos'.
http://www.quadernscrema.com/repositorio/libros/extracte_mossegar-la-poma.pdf
WEB: "El pacte"
Conte de Francesc Serés amb il·lustracions de Leo Beard per a la Xarxa de Biblioteques. Inclou el
text i l'àudio en català, castellà, aranès i anglès.
http://contesantjordi08.cultura.gencat.cat/
WEB: "El preu" en altres llengües
Traducció d'aquest conte de La força de la gravetat a l'anglès, el francès i l'alemany.
http://www.transcript-review.org/en/issue/transcript-25-winter-shorts/the-price/about-the-author
WEB: "Camp de fruit i batalla" en anglès
Traducció d'aquest conte de L'arbre sense tronc, per Peter Bush.
http://wordswithoutborders.org/article/field-of-battle-field-of-fruit
WEB: Una llengua de plom en anglès
El capítol V d'aquesta obra traduït per Helena Buffery.
http://wordswithoutborders.org/article/a-tongue-of-lead
WEB: Serés a Google books
http://www.google.cat/search?q=inauthor%3A%22francesc+ser%C3%A9s%22&btnG=Cerca+llibres
&tbm=bks&tbo=1&hl=ca
WEB: Serés a WorldCat
http://www.worldcat.org/search?q=%22francesc+ser%C3%A9s%22&dblist=638&fq=ln%3Acat+%3E
+ap%3A%22sere%CC%81s%2C+francesc%22&qt=facet_ap%3A

Els lectors llegeixen
WEB: Alba Forés llegeix 'Llibertat, igualtat, fraternitat', de Francesc Serés
http://soundcloud.com/lletra/llibertat-igualtat-fraternitat

Biobibliografia
Biografia
WEB: A la Viquipèdia
Breu biografia, obra i enllaços sobre l'autor al web de l'enciclopèdia lliure.
http://ca.wikipedia.org/wiki/Francesc_Serés_Guillén
WEB: Francesc Serés a l'Institut Ramon Llull
Nota biobibliogràfica dins l'espai dedicat a la Fira Internacional del Llibre de Guadalajara 2004.
http://fil04.llull.cat/cat/02protagonistes/seres_francesc.shtm

Bibliografia
WEB: Què hi ha a la Biblioteca de Catalunya
http://cataleg.bnc.cat/search*cat/?searchtype=a&searcharg=Ser%C3%A9s+Francesc&sortdropdown
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=-&searchscope=13&searchscope2=13&SORT=D
WEB: Què hi ha a les biblioteques universitàries catalanes (CCUC)
http://ccuc.cbuc.cat/search*cat/a?SEARCH=Ser%C3%A9s+Francesc&sortdropdown=-&searchscop
e=23
WEB: Què hi ha a les biblioteques públiques
http://argus.biblioteques.gencat.cat/iii/encore/search/C|SSer%C3%A9s+Francesc|Orightresult|U1?la
ng=cat&suite=pearl
WEB: Articles de l'autor (Traces)
http://traces.uab.cat/search?f=author&p=Ser%C3%A9s%20Francesc&sc=1&ln=ca
WEB: Articles sobre l'autor (Traces)
http://traces.uab.cat/search?ln=ca&p=Ser%C3%A9s%2C+Francesc&f=keyword&action_search=Cer
ca

Comentaris sobre l'autor
Crítica
WEB: Entrevista de David Madueño
Al bloc llunÀtic.
http://llunatic.blogspot.com/2007/04/entrevista-francesc-sers.html
WEB: L'autor al Corpus Literari Ciutat de Barcelona
Inclou una entrevista a l'autor de Pau Dito Tubau i una ressenya sobre Una llengua de plom de
Josep M. Ripoll.
http://www.ducros.cat/corpus/index.php?command=show_news&news_id=2660

Comentaris
PDF: Vicenç Pagès i Francesc Serés
Xavier Cortadella conversa amb tots dos autors sobre els seus llibres, els llibres en general, els
editors i els premis, els lectors i els agents literaris, sobre saber escriure i poder-ne viure. A Revista
de Girona, 263 (2010).
http://www.raco.cat/index.php/RevistaGirona/article/download/215784/286553
WEB: "L'oralitat és el límit dels meus llibres"
Guillem Miralles entrevista l'autor, a Paper de Vidre, n. 20 (23/01/2004).
http://www.paperdevidre.net/index.php/inici/entrevista/numero/20
WEB: Entrevista a El llibreter
Entrevista amb motiu de l'aparició de Caure amunt: Muntaner, Llull, Roig.
http://llibreter.blogspot.com/2008/11/entrevista-francesc-sers.html
WEB: "Francesc Serés, la força de l'observació"
Notícia sobre la publicació de La força de la gravetat. A Vilaweb (12/03/2006).
http://www.vilaweb.cat/www/noticia?p_idcmp=1776481
VIDEO: Francesc Serés a L'hora del lector
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Si vols citar aquesta pàgina...
Actualitat literària sobre Francesc Serés a LletrA, la literatura catalana a internet (Universitat Oberta de Catalunya)
< https://lletra.uoc.edu/ca/autor/francesc-seres >

Emili Manzano entrevista l'autor amb motiu de l'aparició de Contes russos.
http://www.tv3.cat/videos/1592809/Francesc-Seres-Tonya-Hurley-i-Ru-Pla/
WEB: "La literatura ha de tener la verdad de las mentiras, ha de suceder para el lector"
L'autor parla sobre la seva obra i la traducció d'aquesta al castellà a El heraldo de Aragón.
http://www.heraldo.es/noticias/cultura/francesc_seres_literatura_tener_verdad_las_mentiras_sucede
r_para_lector.html

L'autor 2.0
A les xarxes
WEB: A Goodreads
https://lletra.uoc.eduhttps://www.goodreads.com/author/show/1857067.Francesc_Ser_s
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