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ECOS MANGANELLlANS EN LA NARRATNA DE QUIM MONZO. 

REFERENTS I MODELS LITERARIS EN L'HORITZO 


DE LA POSTMODERNITAT 


La presència de Giorgio Manganelli entre els autors de referència de la na
rrativa de Quim Monzo no és cap novetat ni cap fet que precisi demostracions 
o argumentacions. El mateix autor ho ha recordat en reiterades ocasions, in
cloent-Io a gairebé cada entrevista des de fa un bon grapat d'anys en una llista 
repetida amb coherència admirable. És diàfana en aquest sentit, en les produc
cions d'ambdos autors, una proximitat en l'inseriment genèric a unes certes 
constants estètiques - una el poI més sobresortint d'una distanciacio progra
màtica, asèptica i escèptica, que determina la seva posicio enfront dels proble
mes de la representacio i de la ideologitzacio del mon al qual intenten respon
dre, ja des de les mateixes eleccions estilfstiques 1. Fins la lectura més veloç no
tarà la sintonia dels textos d'ambdos autors - un fet que, en tant que accentua
dament palès, és còmode ressenyar sobretot pel que fa a Centuria i la narrati
va curta monzoniana d'Olivetti ... ençà 2. Eixos fonamentals, l'allunyament pel 
que fa a l'objecte, en correspondència amb un estil contingut, fins i tot sec o 
fred, el gust per la paradoxa i la càrrega àcidament humoristica, plantejades en 
contextos quotidians o en d'altres de fantàstics tractats dins la lògica de la quo
tidianitat. La literatura que en resulta és cerebral, sòbria en l'expressio i 
l'emocio, en generaI bastant pessimista i desencantada, o almenys extremada
ment escèptica (cerebral com la de Borges, que tots dos admiren, però potser 
amb menys tendència al discurs erudit - més festivament, potser, com Nabo
kov, i en tot cas emmarcada en la quotidianitat entesa com a drama, i en la irre
alitat que hi fa emergir la manca de sentit i lògica). Prenem Centuria, per 
exemple: les concordances son tan nombroses que sembla talment que Monzo 
hi trobaria una font riquissima de propostes per a plantejar situacions en una 

l Elements que, sense entrar aqui a discutir sobre enfocaments estètics, ens projecten de ma
nera clara en l'atmostera de la postmodemitat. Cf. nota 17. 

2 Ens centrem aqui en aquestes obres: MANGANELLI (1995), MONZO' (1980); (1993); (1996). 
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mateixa longitud d'ona, fins a tal punt que fa de mal triar. Proliferen situacions 
paral'leles: embolics i ambiguitats personals, el pessimisme fatai, l'atraccio pel 
no-res, la perspectiva d'un subjecte sotmès a canvis inexplicables i inexplicats 
abunden motius com cl de l'home que tot d'un piegat "s'ha" de convertir en 
assasi; hilarants cadenes d'amors trencats i oblits; situacions Hmit creades per 
l'ambiguitat del discurs amorosi l'espectre de la neurosi i l'obsessio en la vida 
d'avui (els embolics amb la puntualitat i les cites en san un exemple emblemà
tic); la represa i modificacio de temes literaris tradicionals ... La llista seria més 
aviat extensa i possibilitaria un tractament més articulat que no el que permet 
l'espai de què disposem; serveixi almenys constatar aquest para].]elisme 
d'àmbits temàtics evident, que és, fet més significatiu, també paral·lelisme de 
l'esti! (tallant, sec, mesurat) i paraHelisme del to gairebé insensible amb que la 
ironia dona als malestars vitals més foscos una enganyosa amabilitat d'eufonia 
- més angoixant, alhora, pel plus d'inevitabilitat que hi fa emergir. De fet, la 
duresa indement dc El perquè de tot plegat, potser ellloc on cl ressò és més 
dar, es correspondria a aquell buit vital que plana angoixant sobre Centuria 
el d'una vida entesa com una "minima discontinuitat en el no-res" (cf. "Cin
quantaquattro"), d'un mon entès com artilugi dc tortura (cf. "Novantasette"). 
En tant que en l'obra de cada un d'ells aquests treballs representen l'element 
extrem d'un procés de concentraci6 narrativa, la comparado els fa, a més, 
exemplars 3. Tot això, en correspondència a un estil que dissecdona l'activitat 
literària prèvia \ en la cerebralitat d'una literatura concebuda com a joc a-refe
rendal (la cèlebre literatura com a mentida), en una concepcio Iudica gairebé 
compulsiva de l'ofici d'escriure 5 que coincideix amb una oberta antipatia pels 
canals "autoritzats" cada cop més "oficials" de lectura 6 Al cap i a la fi, tant l'un 
com l'altre es caracteritzen, almenys en la seva activitat cultural i en la seva pro
ducci6 artistica per ser bromistes - del Manganelli escumejant d'inventiva al 
Monza que consta com un dels insignes censurats de la tclevisio democràtica 
espanyola. Una circumstància que en condiciona d'altra banda la recepcio, so
bretot en un Monza, que ha arribat a veure's engolit per la pròpia imatge me

3 VECCHI (1982) p. 50-51; RICOBO'l (1995) p. 130. 

4 MENECHE!l.A (1993) p. 146. 

5 Monzo ho ha afirmat molt sovint. Vegeu CONSUL (1988) l'd say that writing is essentially a 


game. En Manganelli es tracta d'una caracteristica definidora: Piu di ogni altro autore della neoa
vanguardia, Manganelli si è inoltrato in profondità nel territorio di una letteratura intesa co
me puro artificio svincolato da ogni sudditanza nei confronti del reale e da ogni finalismo 
ideologico: per lui infatti la scrittura si risolve in un gioco linguistico, pura costruzione arbitra
riafine a se stessa e apoteosi inutile di una suprema menzogna. GAMBARO (1993) p. 206. 

6 Manganelli non ha alcun rispetto per studenti, professori, critici letterari, recensori, filolo
gi: tutti lettori di secondo grado e, dunque, pericolosissimi, oltre che dementi. ME'lECHE!l.A (1993) 
p. 207. La matcixa avcrsio es troba més que sovint en boca dc Monzò: cf. NADA!. (1990). 
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diàtica (d'on la gairebé total identificacio amb un determinat concepte 
d'humorisme poc sensible a l'aspror de fons, impenitent i descarnada, de la se
va obra) 7. S'hi correspondria l'atencio joganera de tots dos pels elements que 
envolten l'edicio (coberta, solapes ...) - no com els paratextos subordinats de 
Genette, sino com a autèntics conformadors de l'experiència iniciàtica del la
berint que és el desafiament del text 8 . El riure amarg descobreix en el joc lite
rari la falta de punts de base per a l'home - de la manera més cruel i efectiva, 
l'humor. Els personatges de guignol d'ambdos autors, sovint anònims, a vega
des caricaturitzats fins al grotesc, amb noms inversemblants o introduits per 
especificatives delirants (d' on ellliscament cap a l'al'legoria, amb la qual fa bro
ma directa Manganelli a "Ottantaquattro"), es troben doncs com perduts sense 
remei, impregnats de paradoxa, enyor vital i absències imprecises - presos per 
la pròpia existència, atenallats en la quotidaneitat de les pròpies eleccions: 
imatge que es concentra de manera destacada a "L'eufòria dels Troians" (d'El 
perquè de tot plegat) , i que troba il·lustracio (d'entre les moltes que es po
drien aportar d'ambdos autors) en l'home que a "Settantotto" arriba a fer-se 
torturar per tal d'esbrinar la natura de l'omissio que té la impressi6 d'haver co
mès, que li deu haver determinat la vida, i que li sembla que el seu entorn li 
recrimina a cada momento Com dèiem, però, la constel'lacio irònica i demoli
dora resultant troba contrapès en el nudi cristal·li de la llengua 9 . Un estil que 
ha fet parlar molt pel que fa a Manganelli, però que, pel pes afegit que adqui
reixen les eleccions en matèria de llengua catalana, és particularment significa
tiva en Monzo. En darrera instància, tots aquests mecanismes activen una des
truccio de l'ordre del sentit comu en tant que "lloc comu" a base de sentit co
mu en tant que "sensatesa". Aspecte, aquest, centraI i particularment visible en 
l'obra periodistica de Monzo recollida en volums que ofereixen moments me
morables - tan centraI que, de fet, s'ha dit que el punt d'inflexio determinant 
de la narrativa de Monzo ve donat per l'adopcio d'un desencant militant en
front dels somnis d'una generacio pIena d'ideals 10. També a Manganelli se li ha 
atorgat una condicio semblant, en subratllar aquesta seva tendència constant a 
la distància i a la retòrica higiènica no-realista - que acaben en la Paròdia extre
ma, darrer resultat d'una negativitat militant 11. 

La relacio Monzo - Manganelli, és evident, però ha de ser situada en el con
text d'aquella !lista d'autors de referència de què hem parlato Hi coincidirien 
autors ben diversos els quals, però, sembla que comparteixen una mateixa ma

7 Cf. MORET (1993). 
8 Cf. MENECHELLA (1993) pp. 147-148 i les reserves de BARILU (1995) p. 252. 
9 CONSUL (1995); VECCHI (1982). 
10 MARTì (1983) . 

• 11 GIULUANI (1977) pp. 37-41 
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nera de fer literatura, determinada per una semblant nocio de l'experiència li
terària, la realitat, la tradicio i el fet literari en si. La uniformitzacio universal de 
la vida del mon actual, segons diu el mateix Monza, es correspondria en darre
ra instància a aquesta sintonia creativa - passat el moment de les literatures 
amb denominacio d'origen, el mon d'avui oferiria una matèixa situacio que ge
neraria una resposta caracteritzada per la uniformitat o almenys per la desubi
cacio de la resposta, tant gràcies a la rapidesa objectiva amb guè circula la pro
duccioliterària com a la molt més immediata circulacio dels paradigmes i bens 
culturals en la xarxa global dels media: 

Amb això de l'art i les nacionalitats cada cop passa més e! mateix. Hi ha 
una literatura escrita en català, en alemany o en italià, però cada vegada 
dubto més que es pugui parlar de literatura catalana, alemanya o italiana. 
Fa dos segles potser si, perquè la gent vivia ai:Jlada i les fronteres eren 
prou rigides. En generai, i amb les excepcions que calgui, la gent es veia 
obligada a néixer i a morir al mateix Hoc i les relacions culturals interna
cionals eren cosa de minories, i, per tant, en generai s'aprenia bàsica
ment de la tradici6 pròpia. Ara, una novel·la surt als Estats Units i al cap 
de sis mesos la tenim aqui, tradulc\a. Tot es barreja i mamem de tot, i no 
tan sols de la tradici6 literària, sin6 també de! cinema, de la te!evisi6, del 
que sigui. CA'iACCBERTA (1996) p. 125. 

Això no obstant Monza admet, sense abandonar el rebuig gue li causa el 
mon acadèmic i la filiacio en la tradicio catalana, ni gue sigui perifràsticament i 
de manera matisada (ni tampoc moure's del dubte en guestio), que també Tra
bal i Calders havien fet en literatura alguna cosa gue ell admirava i considerava 
pròxima a la seva idea de creacio literària. Monza pot trobar en ells elements 
gue casen bé amb la seva idiosincràsia: el tractament pie d'humor de les situa
cions de la vida quotidiana, la importància gue se li dona al viure diari en la se
va dimensio humana, el component humorisic i delirant gue a vegades s'hi 
deixa sentir, una perspectiva en relacia amb el fet literari fonamentalment des
dramatitzadora, allunyada de pretensions obertament resistencialistes o heroi
gues. Allò, en definitiva, gue els hi feia tan propers als gue més admirava: 

Vaig llegir Calders després d'haver-me atipat de llegir sud-americans i 
nord-americans, i quan em pensava que aqui no hi havia res que s'hi as
semblés, ( ...). M'hauria agradat descobrir-Ios de més petit, si. CASACUBERTA 
(1996) p. 123. 

Sobretot en la narrativa curta, l'òrbita estètica de Monza és més o menys 
clara. Cosa gue no s'ha de confondre amb l'establiment d'una genealogia 
d'influències, o una filiacio: tot i aguest acord amb una manera més o menys 
precisa de fer literatura, les filiacions de Monza semblen tan poc lògigues com 
la seva formacia acadèmica; seria dificil demostrar gue Monza va més enllà de 
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la sintonia amb Salinger, per exemple, si ens l'escoltem quan afirma que, quan 
el va traduir, no el coneixia, per molt gue la critica en parlés com un tribut del 
deixeble envers el mestre 12. Eco, reminiscència, sintonia, homenatge-deute, in
fluència, els termes son de mal definir si pensem en aquest desarrelament i al
hora paral'lelisme literari amb autors que no considera formadors delseu estil: 
cas de Trabal, Calders o Salinger, tots citats en una !lista significativa: 

Monzos Interesse flir eine aus der Alltaglichkeit des urbanen Milieus 
aufsteigende Phantastik, fUr avantgardistische Sprachexperimente und 
"Stililbungen" sowie fUr die Erzahltechnik einer vom Ende herkonzipier
ten short-story orienterten den katalanischen Autar an der literarischen 
Tradition der US-amerikanischen (Coover, T. Wolfe, Pynchon, Barthelme, 
Salinger. u. a.) und lateinamerikanischen (Borges, Bioy Casares, Corta
zar, Garda Marquez u. a.) Iiteratur sowie am franzéisischen und katala
nischen Moclemismus, Symbolismus uncl Surrealismus (Queneau, Vian, 
Calders. Trabal u. a.). HARMUTH (1922) p. 66. 

Sigui dit de passada, la sintonia que aquestes paraules fan emergir amb una 
"universalitat", atestada per traduccions i èxits arreu el mon, semblaria que es 
correspon a la seva condicio d'autor seguit, admirat i, sobretot, llegit (en una 
literatura de la qual s'ha dit que té més escriptors que lectors) - en elogis més 
o menys generalitzats i abrandats com "autor més interessant dels darrers 15 
anys" o de "gran esperança bIanca" 13: situacio gue en l'excés verbal de Ramon 
de Espafia pot veure suggerit tot l'horitzo cultural al guai s'acara: 

Desde entonces he ido asistiendo encantado a su [de Monzo] conver
sion en un autor lefelo y popular (cosa que en una literatura !lena de 
plastas como la catalana es algo glorioso). ESPANA (1996). 

Efectivament, sense que l'afirmacio hagi d'implicar comparacions tenden
cioses, algu haurà de dir en el futur el perquè de l'èxit de Monzo - el perquè 
no solament del fervor de la critica catalana (que hi té un autor que supera se
culars conflictes interns de definicio -"universalismes" vs. "localismes", dificul
tats de versemblança artistica etc. - que a més coincideixen amb un èxit sense 
precedents arreu el mon, pel nombre de traduccions i comentaris critics favo
rables), sino sobretot del public, hàbilment gestionat també en la imatge publi
ca. El cas de Monzo és importantissim per tat el gue té d'implfcit: lectors, di
mensio moral, renovament de paradigmes estètics etc. 14. 

12 CONSUL (1988) p. 41. 

13 Vegeu només com a exemple particularment significatiu CONSUL (1995). 

14 Cf. la interessant lectura d'OLLER (1979) i Bou (1988). 
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La !lista de Harmuth tanmateix, no menciona el mòn literari italià per al 
qual Monz6 ha manifestat repetidament una sensibilitat particular. No cal ni 
dir-ho, Manganelli (hi veurem també Buzzatti). en aquest sentit, és un autor 
que pertany a la nòmina dels autors preferits: 

Mrozek era un escriptor que clesconeixia i me'n va fascinar l'agilitat. Des de 
principis clels 80, que vaig lIegir Giorgio Manganelli, Robcrt Coover i Sergci 
]efimovic per primer cop, ningù no m'havia sorprès tanto MONz6 (1995). 

La figura de Manganelli, pel que fa a les dades "biogràfiques" i amb totes les 
distàncies que calgui salvar, presenta paraJ.lelismes amb la de Monza. També 
en ell es troba la imatge dc l'excepci6 O'''insòlit, "l'escriptor més italià i alhora 
menys italià") 15 eD el panorama literari que li és més proper. Es tracta amh rota 
probabilitat dc l'autor que d6na la resposta més radical a la circumstància dc la 
literatura italiana cle]s anys 60 ençà; fins i tot en J'àmbit de l'experiència de 
l'anomenada neoavantguarda italiana, que Manganelli desenvolupa sense ter
mes mitjans - i això malgrat la seva edat i les reserves que la seva presència al 
grup suscita 16. Condensaria com pocs altres la resposta "postmoderna" al 
tcmps de la "postmodernitat" 17. No ha de sorprendrc, cloncs, que els autors dc 
referència citats 'per a Manganelli s'insereixin també en una dissolucio atopolò
gica la verticalitat de la tradicio "propia": 

Ricercare i "padri letterari" di Manganelli non è facile, certo si tratta cii un 
autore ben poco "italiano", si iscrive in una tradizione piti "europea" re

15 VECCHI (1982) p. 49. CALVINO (1995). 
16 MENECHEIJ.A (1993) p. 143. BARIIJ.] (1995) p. 246. 
17 Pel que fa a una mirada que contingui la reflexi6 sohre la nova manera de viure, i les seves 

repcrcussions, i fer literatura en la societat postindustrial (l'època de lapostmodemitat), amb pa
radigmes que responen o no a aquesta situaci6 històrica (és a dir,postmodems o no), cfr., en refe
rència a la literatura italiana, LUPERINI (1993) pp. 7-9. - i no és casual que en certa manera una ma
tcixa irrupci6 d'aqucsta rcalitat històrica i les seves implicacions cspirituals (el tan citat "urbanis
me" en seria eI simptoma: la irrupci6 dels media, la industrialitzaciò acomplerta etc. ...) aparegui 
en l'estètica de Monza. Altres elements seriell els ja esmentats (cf. nota l): elements que usem 
com a lligats a la imatge habitualment adscrita a la postmodemitat, la preocupaci6 nuclear de la 
qual giraria al voltant dels lliscaments reciprocs entrc ideologia, subjecte, reprcsentaci6, retòrica, 
en cl m6n de la informaci6, els media i el capitalisme multinacional. Cf. SIEGLE (1995) pel que fa a 
la narrativa postmoderna i DOCHERTY (1993) en uti! i lucid, i molt menys criptic, rcsum-estat de la 
questiò d'abast global. S'usa el terme de manera genèricament descriptiva, sense voler entrar a dis
cutir-ne continguts (components d'altra banda d'un debat no dci tot tancat) ni valorar la justesa 
d'una adscripci6 dc MOllZ6 i Manganelli a l'esmunyedissa definiciò esrètica postmoderna - quc, de 
tota manera, en la citada distància i en el constant girar entorn ideologia i representaciò troba 
l'argument centrai per ser sostingut. Més que cl d'una "etiqueta' dc moviment o generaciò (essen
cialment nord-americana), o el d'un espai de discussi6 filosòfica i estètica, l'àmbit és el del terme 
aglutinador, vague si es voI, del complex esperit d'aquest fi de mil'leni que s'entreveu cn les des
cripcions citades. Vegeu CARA (1987); PETRY (1987); WEST (1991). 
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cuperando parte dei materiali della letteratura onirica di fine Ottocento
inizio Novecento, da Lautréamont a Huysmans fino a Daumal, accoglien
do la lucida e disperata lezione esistenziale di Kafka e di Beckett, rielabo
rando le esperienze .di certa letteratura psicoanalitica ( ...). Sicuramente 
sulla pagina di Manganelli si trovano molti materiali della cultura degli 
anni Sessanta, in particolare vi confluiscono le esperienze della neoavan
guardia: le riflessioni sulla letteratura a-ideologica, sul linguaggio autre, 
le discussioni sul romanzo, e si può certamente affermare che Manganel
li si sia eletto a sacerdote della distruzione del romanzo, minandone la 
struttura, stravolgendo funzioni, irridendo significati. VECCHI (1982) p. 49. 

L'heterogeneitat dels cànons personals dels dos autors i les possibles dis
crepàncies son problemàtiques només en aparença: en el fons la perplexitat 
que sembla que suscita suggereix de manera immediata un paral·lelisme: s'hi 
entreveu, en la varietat de models, una continuitat de concepte en una tradicio 
a-tòpica i ec1èctica d'obres de refèrencia. Eis resultats serien aquesta condicio 
d'excepcionalitat, la sintesi de procediments multiformes, la renovacio de les 
funcions literàries. 

Sembla clara aixi una correspondència estreta entre les perspectives des 
d'on ambdos autors afronten la relacio amb els seus materials, instruments i 
models literaris. Distància, contencio, irreverència, escepticisme, marquen la 
negativitat que impregna les eleccions estilistiques, de referent i temàtiques 
més tendents al virtuosisme potser en el cas de l'autor italià i més a l'aspror 
quotidiana en el català. Aquesta actitud es manifesta de manera paradigmàtica, 
talment un concentrat, en el joc amb la tradicio literària que tots dos practiquen 
gairebé amb crueltat, i per aquesta rao val la pena aturar-s'hi un momento Es 
tracta de la re-elaboracio quasi cinica de motius i temes del corpus de la litera
tura més tradicional: contes infantils, motius llegendaris o mitics, moments o 
personatges famosos de la literatura universal... Vegem-ne algun exemple. Man
ganelli ens parla de la tediosa vida d'un fantasma ("Quarantuno". "Quarantasei", 
"Cinquantaquattro"), d'unicornis esperant l'autobus ("Novantacinque'), de ban
dits usats com a entreteniment aristocràtic ("Novantadue"), de la trista condicio 
del drac i el cavaller ("Cinquantadue", "Sessantacinque"), d'un emperador des
vagat en els pubs de Cornualla ("Ventotto"), d'una fada que s'equivoca de tren 
("Sessantasei"), del capità del Vaixell Fantasma explicant aventures a la taverna, 
rebudes amb incredulitat per canòniques ("Sessantotto"), d'una princesa san
guinària per raons fatals ("Ottantuno"), d'un personatge passejant i conversant 
tranquil'lament amb el seu doble ("Cinquantanove"), d'un altre fugint d'un 
Borla inexistent ("Novantaquattro") ... Monzo, en El Perquè de tot pIegat, mos
tra el princep de la Ventafocs alleugerint el tedi conjugal amb les germanastres 
("La Monarquia"), una Bella Dorment multiplicada ("La Bella Dorment"), el dià
leg incòmode entre la princesa-gripau acabada de salvar i el princep blau ("El 
gripau"), un "Pigmali6" desconcertant; tònica que en el seu darrer treball Gua
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dalajara també segueix: subvertint l'òptica de les històries del Cavall de noia 
C'A les portes de Troia"), Guillem Tell ("Les llibertats helvètiques") o Robin Ho
od ("Fam i set de justicia"), amb el fruit destacat d'una inspirada i densa variacio 
sobre La metamorfosi ("Gregor'') ... 

Models i referències d aquest joc es troben en la mateixa òrbita ja comen
tada: 

Quan vaig publicar El perquè de tot plegat, a les entrevistes que em 
feien, quan em preguntaven pels autors de referència, explicava sempre 
que bàsicament eren Buzatti, Manganelli i Mrozek ( ...) i que els refe
rents concrets de\s contes infantils d'El perquè eren alguns dels autors 
que hi havien jugat recentment (Manganelli, Mrozek, Carmen Martin 
Gaite, Angela Carter, José Agustin Goytisolo i Istvan Orkény; no havien 
aparegut encara els Contes politicament correctes de James Finn Gar
ner) ( ...). 

Tanmateix, exemple particularment significatiu d'aquest posicionament en
front la tradicio és el del tema estrella en l'ambient cultural post-estructuralis
ta-Iacanià: l'altre. Hi trobem la il·lustraci6 del procés habitual d'aquestes elabo
racions: el "tema" en questio és pres sense mediatitzacions de manera al·lusiva 
i convulsionat en la seva essència - pel tractament dins de paràmetres de dis
tància Cel mon quotidià en primer Iloc, però també el no fer-lo tema problemà
tic de manera directa i allunyar-Io com a tal del centre de preocupacions narra
tives - desdramatitzant-Io com si fos la cosa més normal del mon), les expecta
tives que el seu us suscita es veuen capgirades de manera irreverent: espai 
marcat pel signe, encara, de la negativitat on es conforma i radica, precisa
ment, l'efecte essencial del procés. Manganelli, ho hem vist, fa a "Cinquantano
ve" de l'encontre amb el doble una trobada marcada per les bones maneres i la 
correccio més educada, que permet superar assenyadament fins i tot el proble
ma que sorgeix quan s'adonen que no es comporten de manera idèntica com 
era d'esperar. L'exquisit comportament del personatge i el doble els fa passejar 
tranquils, conversant amb interès i serenitat. Monzo el fa aparèixer tangencial
ment, com un possible equfvoc més, en l'embolie telefònic monumental de 
"Quarts d'una" Ca BI perquè de tot plegat) , o el capgira a "Bessonada" (a ... Oli
vetti, Mouline:x:, Chaffoteaux et Maury) posant el protagonista en la insòlita si
tuacio d'ingenui"tat davant l'altre malèfic. I això per dir alguns exemples que 
no busquen l'exhaustivitat: en ells, res més lluny de la imatge sinistra (preva
lent de Hofmann, Poe, Maupassant, Conrad ençà, per dir noms insignes) del 
unheimlich, l'ombra () la xifra de l'enigma reclòs en l'autre; tot i que sigui jus
tament en l'horitzo d'aquestes propostes tradicionals que les elaboracions de 
Monzo i Manganelli troben la seva significativitat. L'us coneret dialoga aoo 
amb una tradici6 de gran densitat - sigui en referència a antecedents il·lustres 
com Borges o Nabokov, sigui al cànon romàntic i post-romàntic, sigui a la im
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memorialitat de l'arquetipus 18. El treball sobre el doble que presenten aques
tes mostres de Monzo i Manganelli no se n'allunya gaire - significatives en tant 
que breus, autentics signes d'una fragmentacio concentrada que transmet el 
desassossec d'un mon literari que ha de ser inclement fins j tot amb el doble 
en efseu continu posicionament enfront dels mites epocals. Tots dos se situen 
en ellimit de l'experiència literària - i d'aqui la malenconia d'un lloc on no hi 
ha mites ni arquetipus ni contes que salvin de l'ofec de la vida expressat a tra
vés d'una distància asprament irònica - i significativa en tant que tal. Es tracta 
d'una literatura que treballa el mòdul del doble en la seva extrema concisio, en 
l'espai de la seva negacio ironica 19. Una actitud que remet en darrera instància 
a la dinàmica exhauriment/reompliment que Barth va situar a l'arrel de la ma
nera postmoderna d'entendre la literatura - i que, no està de més recordar, en 
el "llunyà" 1983 Monza ja va traduir i publicar en català 20. 

L'exemple de l'altre, per la seva concisio i brevetat - i per la quantitat dels 
estudis que s'hi han dedicat -, s'adapta perfectament com a iHustracio d'una 
actitud genèrica, sigui pel que fa a la intervenci6 en la tradicio literària més ge
nèricament universal, sigui l'atmosfera que es respira en els mons narratius 
dels dos autors: 

Lo schema fondamentalmente è la "variazione su tema" attraverso cui 
prendono forma i diversi aspetti di questa vicenda dell'inesistente. Sullo 
schema della variazione si modella, del resto, tutta l'opera di Manganelli 

18 Pel que fa a la vastissima literatura sobre el tema (no sempre orientadora), destaquen alguns 
estudis recents de perspectiva global com JOURDE (1996) i HUDENBROCK (1986). Com molt bé s'hi pot 
veure, el tema i els continguts ljue s'hi associen son extraordinàriament recurrents arreu. Els pre
cedents del joc amb ells sòn nombrosos; tanmateix, si hi ha algun nom clau, al meu entendre, és el 
de Nabokov -que el va visitar una i altra vegada, des de Mashenka, en tota la seva obra (pensi's a 
Lolita, Pale Hre ...), i que va dur a terme la intervenciò (més que no elaboracio) més radical a Des
pair, que s'ha qualificat de liquidacio del tema. 

19 ]a Calders havia tractat el tema d'una manera semblant, com ha notat GREGORI (1992), en 
una analisi marcada per la referència a la imatge que en va donar Rank a l'inici del segle i en la seva 
relaciò amb la literatura fantàstica, en relaciò amb els quals àmbits la posici6 de Calders seria tan 
"homenatge" com "acta de defunciò". Al meu entendre és centraI en aquestes elaboracions 
l'allunyament del cànon: és en l'espai que es recorre en aquesta distanciaci6 que el gest dels au
tors es mostra com el treball productor sobre el motiu que en realitat és. r:òptica que l'us de la 
terminologia de B1umenberg delata es troba també a UCHMANN (1988) - que considera d importàn
cia cabdal l'articulaciò històrica del cliàleg del motiu. La seva productivitat (també TROUBETZKOY 

(1995) havia parlat de Nabokov com a "liquidador") no té perquè reduir-se a aquest mode concret 
del treball - penso, només com a exemple i per deixar dar que el diàleg que aquest trehall com
porta no és unidireccional, que es podria dir molt del seu us en tot aquell àmbit evanescent i ma
lenconiòs de l'enigmàtica ombra que PnTAREllO (1996) amb gran encert nota en certs autors de la 
literatura espafiola més recent (també a Benzina hi ha la tendència a un paraHelisme de figures 
més canònic - cf Monza' (1983). 

20 Cf. BARTH (1967), (1980). Cf la contextualitzaci6 del gest de Barth a JACSS (1988). 
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che ha proseguito attraverso molti anni e molti libri con lucida e inesora
bile coerenza. VECCHI (1982) p. 53. 

La distancia amb la font, l'edecticisme, els problemes de la humanitat, Ics 
impossibilitats de comprensi6 i comunicacio es tradueixen en centres dc la 
preocupaci6 postmoderna. Representaci6 i ideologia n'ocupen el nudi, en 
Manganelli en forma de virtuosisme i en Monzo en la lluita contra el tòpic, 
l'anomenat sentit comu, fet ideologia. Vist des d'aquesta perspectiva, 1'1.1s de 
motius tradicionals es fa, com dèiem, emblema de la manera amb què els dos 
autors afronten l'experiència literària, en correspondència amb els elements 
més o menys sumàriament destriats més amunt, i que, més que demostrar una 
"filiaci6" d'influències de Monza en referència a un "mestre" (deixant dar que 
cfectivament funciona com a model) en rdacia a tècniques o temàtiques, mos
tra una coincidència d'esperit que els porta a formular (tot i la diferència im
mediata clels entorns vitals) respostes prou similars perquè sigui possible pren
clre descripcions de Monzo que servirien per a Manganelli: 

Monzò schreibt in seinen Kurzgeschichten von der heutigen Beschaffen
heit der Welt aus skeptischdistanzierter Sicht, ohne auf humorvoll-enga
gierte Nahe zu verzichten. Monzos Zivilisationskritik - die eben die lro
nisierung ihre radikalsten und fragwlirdigen Anspruche einschliesst 
schèipft aus der moralischen, politischen und sexuellen Revolte der 68er 
Generation, aus den literarischen Erfahrungen der Gruppe "'le! Quel" 
mit dem avantgardistischen Text und seiner revolutionar-subersiven 
Funktion und aus postmoderner Mentalitat, welche "die Paradoxa der 
Gegenwart als Essentiale des Menschen" denkt. Inmitten dieser Parado
xa suchen Monzòs Figuren in Grenzsituationen und trotz augenscheinli
cher Frustration scheinbar unbeirrt ihre Mèiglichkeit, um ungestèirt zu 
lieben, ihre eigenen Welten zu erschaffen oder ihre Sehnsuchte zu be
wahren. H/\RMUTH (1992) p. 74-75. 

o de Manganelli que servirien per a Monza: 

L'autore, infatti, si è costantemente misurato con alcuni dei problemi piti 
scottanti che hanno alimentato il dibattito culturale in tempi assai recen
ti: il rifiuto del contrabbando ideologico, la sottrazione al ricatto umani
stico e marxista, la distruzione della coscienza di classe e di quella indivi
duale fino alla riduzione dell"'io", il misconoscimento della funzione co
gnitiva e comunicativa dell'arte, l'inadeguatezza delle codificazioni narra
tive e dello strumento linguistico, il mutamento del rapporto oggetto let
terario -fruitore. Il dato piti rilevante di questo autore è la sua capacità di 
trasformare le proprie esperienze culturali in risultati creativi ( ...) VECCHI 

(1982) p. 53. 

El Hoc dc l'home dins la lògica del clarrer capitalisme, el subjecte com a 
problemàtica centrai - tractats en els autors en questi6 en la seva uniformitat 
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quotidiana-caricaturesca. Més que d'influències (la variadissima !lista dificulta 
una filiaci6 univoca a la manera "tradicional"), cal parlar de dos autors inserits 
en la tensi6 espiritual del propi temps, que reprenen, dins dcls mòcluls expres
sius que els san propis allò que els seus mestres principals van saber copsar 
d'fntimament consubstancial al clrama de l'home d'avui: 

Come si è visto, si tratta di opere in cui non è difficile ritrovare di volta in 
volta la lezione di Kafka e Beckett, di Borges e Gadda, nel nome di un 
pastiche espressionistico volto a smascherare l'assurda e tragicomica 
condizione degli esseri umani. ( ...) Nondimeno, la lettura resterà per 
Manganelli il luogo della menzogna, lontana dunque dalle facili sicurezze 
del romanzo convenzionale che troppo volentieri ribadisce le false cer
tezze e la cattiva retorica del senso comune. GAl\1BARO (1993) p. 214. 
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