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ES NarrativaUna herència i un rellotge eternament

aturat a les dotze són l’eix de la novel·la en què
Álvaro Pombo tempera la seva ploma

Una herència
enverinada
J.A.MASOLIVERRÓDENAS
EnÁlvaro Pombo (Santander, 1939)
és impossible separar la persona del
personatgeidel’escriptor.Totalase-
va obra està impregnada de la seva
biografia.Pombopertanyaunafamí-
lia de l’aristocràcia de Santander, el
mónexquisitidecadentdetantesno-
vel·les seves. Iaquí, ambpicadad’ull:
Caller,elcognomdelprotagonistade
la La casa del reloj, és el segon cog-
nomdelasevamare.
LlicenciatenFilosofiaiLletresper

la Universitat Complutense de Ma-
drid i Bachelor of Arts en Filosofia
pel Birbeck College de Londres, el
llenguatge filosòfic està sempre pre-
sent, comhoestàLondres,onvaviu-
remoltsanystreballantcomatelefo-
nistad’unbancionvapoderacceptar
méslliurement lasevahomosexuali-
tat,untemaviscutfinsarademanera
conflictivaenlessevesnovel·les,amb
l’habitual i cruel desacord entre un
jovedesimboltiunaturmentadaper-
sonagran.
Independent, extravagant i, quan

ContesMartaOrriols descriu la vida d’homes
i dones que busquen un punt de la realitat al qual
agafar-se per superar la por i tirar endavant

Reconciliar-se
amb la vida
JULIÀGUILLAMON
Enelsdarrers llibresquehellegitde
MartaCarnicero(Barcelona,1974) i
Marta Orriols (Barcelona, 1975) hi
ha un canvi significatiu: són histò-
riesdecostumsmoderns i en la rea-
litatquedescriuen, la crisihadeixat
de ser el centre del món. Els prota-
gonistestenenfeina,devegadesfins
i tot esperenqueelsmillorinel lloc i
han recuperat lamanera de fer i els
maldecaps, diguem-ne, burgesos.
Ladonadequarantaanyshaquedat
embarassada: l’amant potser vol el
fill. Lamossa independent que ja és
grandeta rep lavisitade lamareque
li diu que ha de formar una família
(quan la veu sense maquillatge li fa

Pombo amb la seva novel·la ‘El temblor del héroe’, premi Nadal 2012 GETTY

Marta Orriols PERISCOPI

pena).Lanoiaquehaperdut lacria-
tura torna sola a casa després de
beuremolt:laimatgeterriblelitorna
al cap. Dues germanes surten per
Gràcia: l’una va en cadira de rodes
perunaccidentiexplicaal’altra,que
se’n sent culpable, com s’ho hauria
deferperreconciliar-seamblavida.
Que és el gran tema d’Anatomia

de les distàncies curtes. És el primer
llibredel’autora,quesurtdel’escola
decinemaBandeàPart ide l’Escola
d’Escriptura de l’Ateneu Barcelo-
nès. Escriu un blog que es titulaNo
pucdormir.A travésde laresignació
o de la renúncia (enamorats, pare-
lles, una metgessa, un fotògraf), de
l’amord’uninstant,de labondatpu-

ller, com a premi als anys que va de-
dicar a tenir cura d’Alfonso.Unahe-
rènciaenverinada,comanemdesco-
brint enel que semblaunacomèdia i
alhoraundramad’embolics, incapa-
çoselspersonatgesdeviureunaveri-
tabletragèdia.ElllegatinclouLacasa
delreloj,elrellotgedelqual,significa-

Als anys trenta, Carles Soldevila
escrivia unes històries que, salvant
les distàncies, recorden aquestes
d’Orriols. Per exemple: el cas de la
parella que surt de nit, van al cine-
ma, ja no s’entenen, a la dona la
pel·lículaliagradamolt,elll’aguanta
ambindiferència.Quanarribenaca-
sa hi ha un intent de recuperar la
passió o, si més no, el record de la
passió. Ella es comença a despullar
teatralment, però ell s’estima més
d’anarabuscarunapizza.
Oelcasdel’altraparellaquerepa

casa uns amics. L’home pensa que
elsaltresnovanbé,quel’amic segur

que enganya la seva parella. No sap
que l’enganya amb la seva dona. La
dona reconeix que n’està farta però
nofaràres:s’haacostumataaquesta
vida resignada per un costat i ro-
màntica per l’altra i tot li està bé. És
elmónd’embolicssentimentals,ben
explicat, elegant,unamica fred,una
micatou,d’aquellesnovel·lesdeSol-

Són històries de
costumsmoderns i en
la realitat que descriuen
la crisi ha deixat de ser
el centre delmón

li convé, atrabiliari, el resultat ésuna
obra molt original que no troba pa-
ral·lelencapaltreescriptordelaseva
generació. Originalíssim poeta, el
1973 va publicar el seu primer llibre,
Protocolos,ambpròlegdeLuisFelipe
Vivanco; el 1977 va guanyar el premi
El Bardo, ambVariaciones, i el 2004
vaaparèixer lasevapoesiacompleta,
Protocolos. 1973-2003. En el seu pri-
mer llibre en prosa, Relatos sobre la
falta de sustancia (1977), es troba el
punt de partida d’una coherent tra-
jectòriaqueensportadesorpresaen
sorpresa. Amb novel·les canòniques
entre lesqualsdestacoElhéroede las
mansardasdeMansard(1983),Elme-
tro de platino iridiano (1990),Apari-
ción del eterno femenino contada por
S.M.elRey(1993)oDondelasmujeres
(1997).
Progressivament, lasevaescriptu-

ras’haanatdepurant,perarribara la
depuracióextremadeLacasadel re-
loj, coherent amb la celebració de
l’austeritat de les seves últimes pà-
gines. L’espai geogràfic en el qual es

mouen els personatges ha deixat de
ser important. Els conflictes fins ara
tan violents, s’han temperat, com
s’ha temperat la vitalitat verbal. Re-
apareix el que ha definit tota la seva
escriptura: l’insípid, l’insubstancial,
l’insignificant. La novel·la se centra
en l’herència que ha rebut Juan Ca-

rade la iaiaquehaperdutel cap i ir-
romp en la vida planificada del nét
executiu, de l’amor perdut i ara re-
trobat després que un dels amants
ha volat a viure als Estats Units i ha
tingut una criatura amb una ameri-
cana. Dominar la situació, trobar
l’equilibri, que la sangnoacabid’ar-
ribarmaialriu.
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EStivament, està aturat a les dotze.

D’unabandahihaelsfamiliarsdelric
Alfonso, de l’altra, el lampista, Beni-
to,quehadepujarambelseunétTo-
más a arreglar els desguassos. An-
drés, el germà d’Alfonso, apareix
com un vell intrús, la presència del
qual altera la placidesa que esperava
Caller. Matilde està mancada de la
grandesa d’altres figures femenines
dePombo.Haestat infidelaAlfonso,
amb unes conseqüències que tenen
un pes definitiu en el desenvolupa-
ment del llibre. Tomás ens sembla
durantmolt de temps el clàssic gua-
peres que revelarà les debilitats de

Caller. Per a sorpresa del lector, no
serà així. Les versions sobre cada
personatgevanvariant.
És significatiu que el discurs d’in-

grésalaReialAcadèmiadePomboes
titulésVerosimilitudyverdad,termes
equivalents, l’un en el terreny de la
raó i l’altre en el de la ficció. La fron-
tera entre versemblança i inversem-
blança aquí desapareix. La novel·la
exigeix ser llegida irònicament. No-
ves sendes que ens porten al gran-
diós, únic i inconfusible camí de la
narrativapombiana. |

ÁlvaroPombo
Lacasadel reloj
DESTINO..252PÀGINES.19EUROS

devilaque favuitantaanysescanda-
litzaven, però no tant, els lectors de
l’Eixample.Ara, ambmúsicadeMi-
les Davis, auxiliars de vol, estades a
Palacagüina, cadiresBarcelona i sa-
marretes delsRolling Stones demi-
dainfantil.
Orriolsvaconstruintunesatmos-

feres en les quals els personatges
viuen amb les seves renúncies en-
voltats de cotó fluix. No hi ha grans
espetecs. I si de vegades descarrega
un llamp, seguitd’untro,deseguida
passa avall entre focs artificials bo-
nics.“I lanostrahistòria,dequèdeu
fer olor?” –es pregunta la fotògrafa
altaxi–.“Calestovarelmatalàsafor-
çadefer-himolt l’amor,perconver-
tirunespaienllar”–diulaClara,que
espera inútilment un missatge al
mòbil–. “Sempre he pensat que les
coses importants es presentien”
–pensa la noia que no pot dormir
perquè l’endemà ha complir una
promesa–. Olor, amor, pressenti-
ments. Ben escrits, ben construïts,
d’aquella manera pautada dels ta-
llers d’escriptura, els contes del pri-
merllibredeMartaOrriols. |

MartaOrriols
Anatomiade lesdistànciescurtes
PERISCOPI.PRÒLEGDEJENNDÍAZ,EPÍLEGDETINAVALLÈS.

178PÀGINES.17EUROS

La frontera entre
versemblança i
inversemblança
desapareix: exigeix
ser llegida amb ironia

Esdiuquel’oralitat,davant la litera-
tura, guanya en efectes, gràcies als
gestos i la relació amb el públic, i
perd en profunditat. Tot i això, la
conferència sobre pintura antiga
impartida per Pascal Quignard
(Verneuil-sur-Avre, 1948), autor de
la novel·la Tots els matins del món,
desmenteix aquesta teoria. L’assaig
La imagen que nos falta, nascut de
diversesconferènciesixerradesim-
provisades, ésunprodigi d’erudició
i enginy. El lector s’enfrontarà a un
textqueensparla iensbuscacomel
conferenciant fa al seu públic. L’as-

saig parteix d’un suggeridor postu-
lat:“Unaimatgefaltaenorigen.Nin-
gúdenosaltresnovapoderassistira
l’escenasexualdelaqualésresultat.
Elnenqueenprovélaimaginainter-
minablement. (...) Una imatge falta
al final.Ningúdenosaltresnoassis-
tirà, viu, a la seva pròpia mort...”.
Aquesta premissa permet a l’autor
assenyalar una de les característi-
ques de la pintura antiga: el seu ca-
ràcter oracular, poder veure més
enllàdelqueveiem.
Són obres que mostren espais

buitsielsdotendelògica.Ensconvi-
den a desxifrar el seu enigma, com
enlesparetsde lacovadeLascauxo
als frescos grecoromans. Imatges a
trossos, narracions incompletes i
fragments d’accions que l’autor va

ballarelsseusdaus.Allàs’acabal’es-
cena.ComdiuQuignard, “noveiem
res del que ha de venir”. I, tanma-
teix, la nostra intel·ligència intenta-
ràbuscarlalògicaocultadel’escena.
Per Quignard, la imatge que cal

revelar és la del silenci de Medea
abans de culminar la seva revenja.
“Lameditacióenelmónantics’ima-
ginacomadebatdeveusquetélloca
l’interiordecos”.Medeaés,precisa-
ment, “el temps suspès abans de la
tempesta”.Aquestaés la imatgeque
faltao,potser,unad’elles,jaquel’es-
cenadelsdosfillsdeMedeajuganto,
almenys, l’interpel·len, podria ser
unaaltra.
Podem advertir imatges que ens

falten enunmónonen sobren.Una
d’elleséslaqueprojectaennosaltres
el terme frontera, com a zona d’ex-
clusió, demarcació, acotació de ter-

ritori, pàtria.Lahistòriade les fron-
teres és la història dels estats nació,
la seva manera de comunicar que
som diferents els uns dels altres.
L’assaig de José Manuel Querol
(Madrid, 1963) ¡Fronteras! ens per-
met situar la línia que tracen, sobre
el territori físic i espiritual, els po-
bles i els seus governants. A partir
d’exemples comIdomeni, a la fron-
tera grega i macedònia, on els refu-
giats siriansesperenser retornatsal
lloc d’origen o enviats a Turquia,
convertint Europa en zona d’ex-
clusió i no de lliure circulació; o la
violenta frontera entre els EUA i
Mèxic, on s’aixequenmurs i filferro
espinós,imatgecentraldelacampa-
nyadeTrumppercohesionarel seu
electoratdesd’unavisióxenòfoba;o
elspaïsos fronterescomIsraeloPa-
lestina, on la geopolítica consolida
fronteres mòbils i militaritzades, el
que ens proposa l’autor és: “Potser
és hora de repensar què és un límit,
què és una frontera, comes forma, i
aprendredelseucaràcterhumà...”.

L’última frontera que ens sugge-
reix l’autor encara s’ha d’explorar.
És la que construïm a través dels
prejudicis, lespors ielsdubtes, ique
donen empara als populismes. En
aquest cas, la imatge que falta és la
línia que tracem nosaltres davant
l’altre. |

PascalQuignard
La imagenquenos falta
EDICIONESVE.60PÀGINES.8EUROS

JoséManuelQuerol
¡Fronteras!Estados,nacionese identidades
DIAZ&PONS.224PÀGINES.13,50EUROS
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pensament i altres ocurrències

Última frontera
deixar en l’aire perquè l’espectador
les doti de sentit. És com si ajudés-
sim, amb la nostramirada, a desco-
dificar allò que no està conclòs en
l’obra. ComdiuQuignard: l’art bus-
ca alguna cosa que no és allà. I po-
demafegir: inosaltreshoadvertim.
Imatge absent que, com adver-

teix l’autor, és desitjada, esperada,
trobada a faltar, rebutjada, sotjada,
somiada,buscada,foragitada,medi-
tada. Sobretot meditada, en el cas
dels frescos grecoromans. En un
d’ells es posa la meditació de Qui-
gnard.Ésel frescde la casadeDios-

curi. En les il·lustracions que acom-
panyenelllibrepodemveureelsfills
deMedea jugant ambunspetits os-
sos, astràgals, els nostres actuals
dausoncorre la fortuna.En la imat-
gehemdellegirelqueEurípidesre-
vela en la seva tragèdia: el destí de
Medea, que serà repudiada pel seu
marit, Jason, per casar-se amb
Creüsa. Medea exigeix més temps
per preparar la seva partida. Utilit-
zaràaquell tempspermatarelsseus
fills i elquehadenéixer.Tempsper
prepararunarevenjaimostrarlase-
va fúria. En el fresc,Medea està ab-
sorta en els seus pensaments. “Esti-
ma els nens. Odia el seu marit”. En
l’extrem oposat veiem Tragos, el
vell pedagog que vigila els nens,
Mermeros i Feres, mentre ells fan

Obres que conviden
a desxifrar l’enigma:
en una tragèdia grega
i en una altra d’actual
desfermada pels exilis

Fresc de Medea de la casa de Dioscuri, ara al Museu Arqueològic de Nàpols GETTY


