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Acabeu d’obrir un llibre de microrelats. En-
horabona! Esteu a punt de viure una experiència 
literària intensa en cada pàgina. Els microrelats —o 
microcontes— són petites píndoles narratives, breus 
descàrregues d’enginy que tenen com a objectiu sacsejar 
l’ànima i estan indicades, especialment, per a lectors 
intel·ligents i perspicaços. Són contes d’una brevetat 
extrema, precioses i precises miniatures d’artesania 
literària, que pretenen impactar el lector amb tot just 
unes poques ratlles. Com s’ha dit sovint (i em sembla 
que el primer va ser Julio Cortázar), si la novel·la 
és com un combat de boxa que s’ha de guanyar per 
punts, el relat ho ha de fer per knock-out, tombant 
el contrincant amb un directe a l’estómac. En el cas 
del microrelat, a més, aquest ko ha de produir-se en 
el primer assalt. El microrelat (concentrat i breu, 
que només funciona si és un text rodó i perfec-
te) acostuma a evitar el lirisme de la poesia i, en 
canvi, sovint manté, amb un minimalisme exquisit, 
l’estructura clàssica narrativa de plantejament, nus i 
desenllaç. És com quan en una bona fotografia hi 

Orfebreria narrativa
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veiem una història completa i complexa. Cada detall 
ha d’estar estudiat i una paraula o una coma fora de 
lloc poden esguerrar tot el conjunt. Per això és un 
dels gèneres literaris més difícils i arriscats: la línia 
que separa un microrelat genial d’un de ridícul és, 
sovint, molt fina. El microconte pot assemblar-se  
a un aforisme, a un poema en prosa o, tot sovint, a 
un acudit, però no són ben bé mai la mateixa cosa. 
El títol, a més, és clau: resulta sempre intrigant fins 
que, un cop llegit el text, pren sentit o, fins i tot, 
dona sentit al relat.

Si parlem de relats ultracurts és inevitable recordar 
el d’Augusto Monterroso que apareix com a citació 
inicial del llibre que teniu a les mans. La tradició 
literària llatinoamericana ha conreat a bastament 
aquest microgènere. En català, tot i que no hi ha 
una tradició tan ferma, s’han escrit també microrelats 
molt bons. Un dels autors nostrats que va conrear 
aquest gènere amb més èxit va ser el gran Pere Cal-
ders, que tancava alguns dels seus volums de contes 
amb una secció titulada “Contes breus” o “Contes 
portàtils”, petites joies narratives altament recoma-
nables per als amants de les experiències literàries 
curtes però intenses. Casualitat o no, Calders havia 
viscut gairebé vint-i-cinc anys d’exili a Mèxic. Més 
recentment, autors com Joan Pinyol (deixeble declarat 
de Calders) o Flàvia Company (amb estrets vincles 
amb l’Argentina) també han fet incursions reeixides 
en el microrelat, un gènere que, cada vegada més, 
prolifera en els concursos i que, fins i tot, s’ensenya 
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a les escoles d’escriptura. Com deia Txékhov, “la 
brevetat és germana del talent”.

Els microrelats —i els de la Maria Pons en són 
un molt bon exemple— demostren que per abordar 
els grans temes universals no calen pàgines i pàgines 
de descripcions, diàlegs i situacions amb personat-
ges de gran complexitat, sinó que es pot parlar, 
amb profunditat, de temes com l’amor, la mort, el 
dolor, la família, el poder o la por utilitzant amb 
prou feines unes poques línies perquè, al capdavall, 
com deia Henry David Thoureau, “l’art d’escriure 
consisteix a fer quadrar frases que suggereixen més 
del que diuen”.

Tenint en compte que esteu a punt d’encetar 
una experiència lectora basada en la brevetat, seria 
un contrasentit que ara allargassés aquest pròleg amb 
peroracions innecessàries. Per tant, deixeu-me ja, tan 
sols, fer un apunt final: els microrelats de la Maria 
Pons estan carregats d’ironia, de sarcasme, de crítica 
social, de reflexió profunda, de tristesa, d’amor i  
desamor, de poesia... Endinsar-se en les pàgines 
d’aquest llibre és com fer pujar l’ànima en una 
muntanya russa plena de giravolts sobtats i baixades 
trepidants que tallen la respiració.

Gaudiu de l’experiència!

Llorenç Capdevila
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Se les donava de ser molt llegit; així doncs, li vaig 
preguntar si li agradava “El dinosaure” de Monterroso.

Em va respondre amb fermesa i tota la seguretat 
d’aquest món que no li havia agradat gens i que 
l’hagué de deixar a la meitat.

Llegits
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—Com saps que és mort?
—Perquè no ronca.
—Mare de Déu! Que no ronqui, no vol dir pas 

que no respiri.
—No, ell no respira mai al llit, només ronca.
—Para de dir bajanades i posa-li el dit davant 

el nas.
—Per a què?
—Per veure si respira.
—I una punyeta! Quin fàstic posar el dit davant 

el nas d’un mort.
—Doncs, toca-li el pit.
—Per a què?
—Per veure si li batega el cor.
—Com vols que li bategui el cor, si és mort!
—I com ho saps, que és mort?
—Primer, perquè no ronca; i, segon, perquè l’he 

enverinat.

Converses telefòniques
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