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PETJADES DE FAULKNER I BORGES EN JUAN CARLOS ONETTI 

 
    

Abans de parlar de les profundes 

relacions de les obres de William Faulkner i 

de Jorge Luis Borges amb la de Juan Carlos 

Onetti voldria dissipar un prejudici: que haver 

rebut “influències” minva l'originalitat d'un 

escriptor. Sembla inútil repetir coses òbvies, 

però, en vista que aquella fal·làcia apunta 

constantment tant en treballs acadèmics com 

en articles periodístics, convé remarcar 

aquesta evidència. Cap escriptor és una illa, 

totes les obres literàries, fins i tot les més 

renovadores, naixen en un context cultural que hi està present d'alguna manera –siga 

reaccionant-hi en contra, siga perllongant-lo– i tots els escriptors, sense excepció, 

troben la seua personalitat literària –els temes, l’estil, les tècniques, la visió del món– 

gràcies a un intercanvi constant –que no vol dir que en tots els casos siga conscient, 

encara que en molts sí– amb l'obra d'altres escriptors. Tots, sense excepció, reben 

influències que els estimulen i enriqueixen, encara que, altres vegades, és cert, els 

ofeguen, fins a convertir-los en mers epígons. 

Els grans creadors ho són perquè metabolitzen aquestes influències d'una 

manera creativa, incorporant-les a la seua pròpia veu, aprofitant-les de tal manera que 



la seua presència arriba a ser invisible, o gairebé, ja que s'ha integrat en la seua obra 

fins a ser-ne part constitutiva i inseparable. 

Entre els escriptors moderns, probablement William Faulkner (1897-1962) ha 

sigut el que ha exercit una influència més intensa entre els contistes i novel·listes de la 

seua generació i les que la van succeir arreu del món occidental i potser també en 

altres cultures. No és estrany que haja sigut així: l'obra de l'escriptor nord-americà és 

enlluernadora per la seua ambició i coherència, per l'encís, color, violència i originalitat 

del seu món, i també per la varietat i vigor dels seus personatges, l'audàcia de les 

seues tècniques narratives i la força captivadora del seu llenguatge. Estic segur que, 

igual que em va ocórrer a mi el 1953, el meu primer any universitari, molts joves del 

món sencer llegien les novel·les i els contes de Faulkner amb llapis i paper a la mà, 

fascinats per la riquesa de les seues estructures –amb els seus malabarismes en els 

punts de vista, els narradors, el temps, les seues edats ambigües i els seus silencis 

loquaços– i aquell llenguatge luxós i barroc amb un irresistible poder persuasiu. 

Sense la influència de Faulkner no hi hauria hagut novel·la moderna a 

l’Amèrica Llatina. Els millors escriptors el van llegir i, com Carlos Fuentes i Juan Rulfo, 

Cortázar i Carpentier, Sábato i Roa Bastos, García Márquez i Onetti, van saber traure 

profit de les seues ensenyances, de la mateixa manera que el mateix Faulkner havia 

aprofitat el mestratge tècnic de James Joyce i les subtileses d'Henry James, entre 

altres, per a bastir la seua esplèndida saga narrativa. 

No sempre els escriptors tenen consciència clara del procés d’apropiació que 

duen a terme amb certs autors i llibres; en alguns casos, sí que en tenen i assimilen 

les lliçons del mestre amb tota lucidesa, mentre que en altres no, i se sorprenen quan 

els crítics assenyalen en la seua obra rastres d'aquests models. 



Onetti era sempre molt conscient del seu deute amb Faulkner, de qui va tenir la 

foto molts anys al costat de la seua taula de treball i sobre el qual va escriure diverses 

vegades, al qual es va referir en moltes entrevistes i al qual va continuar rellegint tota 

sa vida. Mai va disminuir l’admiració que professava a aquest escriptor del Sud 

Profund, de qui sabia i referia anècdotes i xafarderies de la seua biografia amb un 

afecte filial (encara que Faulkner fóra només 16 anys més gran que ell). Alguna 

vegada va dir –el màxim elogi que va fer d’un altre escriptor–: “Amb Faulkner i la seua 

novel·la Absalom, Absalom em va passar una cosa extraordinària: la vaig considerar 

tan bona que vaig tenir dies en què em va semblar inútil continuar escrivint.” 

Onetti explicava que va descobrir Faulkner a Buenos Aires: “Una vesprada, 

quan eixia de l'oficina on treballava, vaig passar per una llibreria i vaig comprar l’últim 

número de Sur, revista fundada i mantinguda per Victoria Ocampo... Torne arrere, 

recorde que vaig obrir l'exemplar al carrer, vaig trobar per primera vegada en ma vida 

el nom de William Faulkner. Hi havia una presentació de l'escriptor desconegut i un 

conte mal traduït al castellà. Vaig començar a llegir-lo i vaig continuar caminant, fora 

del món de vianants i automòbils, fins que vaig decidir ficar-me en un cafè per acabar 

el conte, feliçment oblidat dels qui m'estaven esperant. Vaig tornar a llegir-lo i l'embruix 

va augmentar. Va augmentar, i tots els crítics coincideixen que encara dura.” Aquesta 

va ser una dels trobades més fecundes en la història de la literatura en llengua 

espanyola. 

Onetti contava també que havia traduït a l’espanyol “per al propi plaer i sense 

cobrar ni cinc” el conte de Faulkner “Tots els pilots morts”, una versió que no sé si es 

va arribar a publicar (en tot cas, no he pogut localitzar-la). En els articles i notes 

periodístiques, i també en les entrevistes en què parlava de Faulkner, revelava sempre 

un coneixement profund i detallat dels seus llibres, personatges i temes, i, per les 

crítiques i burles que deixava anar sobre els errors de traducció a l’espanyol de les 

seues novel·les, mostrava que l’havia llegit, rellegit i acarat en diferents idiomes –



anglès, espanyol i francès–, i que tenia sempre fresques en la memòria les poques 

entrevistes en què Faulkner s’havia dignat a parlar de sa vida.  

A la mort de Faulkner, el 6 de juliol del 1962, li va retre un bonic homenatge en 

el setmanari Marcha, de Montevideo, on ell, sempre parc en els seus entusiasmes 

literaris, va afirmar que “la riquesa i el domini de l’anglès de William Faulkner equivalen 

al que va buscar i va obtenir William Shakespeare”. Allí explicava que el que més 

admirava en ell era l’egoisme fanàtic amb què el novel·lista nord-americà es va lliurar a 

la creació de la seua obra sense per això creure-la indispensable: “En primer lloc, 

(Faulkner) defineix el que entenem com un artista: un home capaç de suportar que la 

gent –i per a la definició– com pròxima, millor, se’n vaja a l'infern, sempre que la carn 

cremada no li impedisca continuar realitzant la seua obra. I un home que, en el fons, 

en l’última profunditat, no done importància a la seua obra.” 

Però el millor homenatge al seu mestre, Onetti li’l va retre en la pròpia obra, 

una suma narrativa d'immensa qualitat, amb una fondària, complexitat i potència que 

van ser possibles en bona part gràcies a la sàvia assimilació de les consecucions de 

Faulkner. 

La petjada de l'autor d’El soroll i la fúria està primer de tot present en l'obra 

d’Onetti en l’ambició de crear un món propi inspirat en el món real, però que s’hi 

oposa, aquesta Santa Maria que, com el comtat de Yoknapatawpha, disposa de 

sobirania –d’una història, geografia, tradició, mitologia i problemàtica social que li són 

pròpies– i es va constituint i refent amb cada relat o novel·la, els quals, d'aquesta 

manera, sense perdre la seua autonomia, passen a ser etapes o capítols d'una única 

“comèdia humana”. És veritat que va ser Balzac el primer que va concebre una totalitat 

narrativa fent saltar els personatges d'unes històries a altres, però és clar que no va 

ser de Balzac, un autor que no sembla haver figurat entre els seus favorits, sinó de 

Faulkner, de qui Onetti va prendre la idea, igual que García Márquez per a crear la 



seua saga de Macondo. Una de les rares referències a Balzac que fa Onetti apareix en 

l'entrevista que li va fer Eduardo Galeano amb motiu de la concessió del premi 

Cervantes que val la pena citar, sobretot per la manera en què parla de Faulkner:  

           “-Quins són els novel·listes als quals sempre tornes? 

             “-Faulkner, Balzac, que no s’assemblen en res... Quan pesque un 

Henry James, gran admiració. Admiració no et dic. Afecte. La lliçó del mestre, posem 

per cas. I Melville. El Bartleby, de Melville. “Preferiria no fer-ho...” Te’n recordes? 

“Preferiria no fer-ho...” La traducció és de Borges. I altres, no ho sé... És una barreja. 

Depèn del que em cau a les mans. 

              “-I entre tots, quin? 

              “-Faulkner. Faulkner. Jo he llegit pàgines de Faulkner que m'han donat 

la sensació que és inútil continuar escrivint. Per a què? Si ell ja ho va fer tot. És tan 

magnífic, tan perfecte... 

               “-Absalom, Absalom? 

               “-Si. És la més Faulkner de totes. El soroll i la fúria té massa Joyce 

per al meu gust. 

               “-No ha sigut bastant maltractat, Faulkner, en les traduccions? Ací van 

publicar, fa poc, Light in august. Li van posar, com en l’edició argentina, Luz de agosto. 

               “-Sí, i és light en el sentit de donar a llum, d’infantament, no de llum. 

Sí. També Intrús en la pols és, en realitat, Intrús en la disputa. Segona accepció de 

dust. Estic fet una fera en anglès 

                         “-Parlem d'escriptors en llengua castellana. 



                         “-Mira, no fotes.” 

Darrere d'aquesta ambició deïcida –desafiar el Creador creant un món 

equivalent al creat per Ell–  hi ha altres correspondències més íntimes. Em resistisc a 

denominar “faulknerià” l'estil d’Onetti perquè podria donar la idea equivocada d'una 

tendència imitativa, d'una cosa autoimposada i postissa. Res d'això: l'estil d’Onetti és 

autèntic per la seua qualitat artística i per la seua funcionalitat, ja que en la seua 

manera i els seus conceptes expressa aquella visió del món impregnada de 

pessimisme i negativitat que és la seua. També la visió del món de Faulkner ha sigut 

considerada pessimista o maleïda, però ho és molt menys que la d’Onetti en les 

històries del qual la acció humana en general sembla condemnada per endavant al 

fracàs. Per això els herois onettians són antiherois, homes i dones passius, 

autoderrotats, les iniciatives dels quals solen ser la fugida cap a l'imaginari, per mitjà 

de la fantasia, el sexe o l'alcohol. Antonio Muñoz Molina els defineix bé quan anomena 

aquests personatges “els más pacífics, els més mandrosos, els més inútils del món”. 

El de Faulkner, en canvi, és un món d’acció, de vegades de realitzacions èpiques, 

d'éssers que sovint trenquen la normalitat i, sense ni saber-ho, acompleixen proeses 

extraordinàries, com Lena, l'embarassada que recorre a peu mig Mississipí buscant el 

pare del seu fill en Light in august o el penat alt de The wild palms que sobreviu 

mitjançant prodigiosos esforços a una inundació i salva una dona d'aquell diluvi sols 

perquè li dupliquen la pena (dos personatges pels quals Onetti va tenir sempre 

debilitat). En el món de Faulkner hi ha un destí que destrueix i frustra els éssers 

humans els quals, a desgrat d’això, gosen rebel·lar-se en contra. En el d’Onetti, els 

éssers humans porten dins seu la pròpia frustració. 

L'aspecte “cràpula” de l'estil d’Onetti brilla per la seua absència en el de 

Faulkner. I, no obstant això, quan llegim La vida breve, El astillero, Juntacadáveres i 

els millors contes d’Onetti i sentim que aquelles llargues frases laberíntiques ens van 

submergint en les profunditats selvàtiques de la psicologia i l'ànima humanes, que ens 



trauen del temps i de la vida quotidiana per traslladar-nos a una altra realitat, feta de 

plaers, imatges i idees, és a dir, que un món diferent –impalpable, sonor, dens, verbal– 

va sorgint com una exhalació d'aquesta prosa, el parentiu apunta entre tots dos autors, 

talment com aquelles indefinibles semblances facials, gestuals, auditives, d'aparença o 

caràcter que marquen els membres d'una mateixa família o dinastia 

Però encara més que en l'estil, és en l'estratègia narrativa on la lliçó de 

Faulkner va ser valuosa per a Onetti. Igual que aquell, va utilitzar sovint el temps com 

si fóra un espai, en el qual la narració es podia desplaçar cap a endavant (el futur) o 

cap a arrere (el passat) en un contrapunt que tinguera com a efecte abolir el temps 

real –cronològic i lineal– i reemplaçar-lo per un altre, no realista, en el qual passat, 

present i futur, en comptes de succeir-se l’un a l’altre, coexistien i s'entremesclaven. 

També hi ha reminiscències faulknerianes en els narradors d’Onetti, que no 

solament narren, sinó que orienten subjectivament el que refereixen i el carreguen 

d’ambigüitat i de doble o triple sentit. Aquest clima enigmàtic, de clarobscurs i 

d'ombres, de silencis momentanis o totals –dades descol·locades en el temps narratiu 

o abolides del tot– que amaren d'incertesa les històries i estimulen així la intervenció 

del lector per a la total realització del relat. Entre narrar directament o indirectament 

s'alça la figura de l'intermediari, el narrador-personatge. Aquest, en les ficcions de 

Faulkner, és molt més que un mer transmissor d'una història: n’és part, perquè quan 

passa per ell, la història s'impregna de subjectivitat, es relativitza i per això arriba al 

lector carregada de ambigüitat i misteri. El cas més extraordinari en la utilització del 

narrador-personatge per a imposar a la història un tret insòlit són els episodis d’El 

soroll i la fúria narrats a través de la consciència de Benjy, un dèbil mental. Igual que 

Faulkner, Onetti inventa narradors-personatges que donaran a les seues històries una 

imprecisió fecunda i sembraran d'incertesa els detalls de l’anècdota. Com l'inventor de 

Yoknapatawpha, va fer de l'intermediari una de les peces mestres de la seua 

estratègia narrativa. La majoria de les seues històries estan narrades per un testimoni 



neutral o implicat, si no és el mateix protagonista. Això significa que el narrador fa de 

pantalla psicològica que, bo i contant, opina, jutja i orienta la narració, imposa un punt 

de vista al que narra. A això deuen les històries d’Onetti aquella atmosfera de 

relativitat, d’inconclusió, que les caracteritza. El que de veritat hi passa està sovint 

suprimit i, si no, velat o dissolt en la subjectivitat d'un intermediari que ens escamoteja 

parcialment i de vegades totalment dades claus del que succeeix. És veritat que 

aquest procediment apareix també en escriptors com Joseph Conrad i Henry James, 

però Faulkner l’utilitzava amb més audàcia i originalitat que ningú, i Onetti també se’n 

va valdre, amb gran perícia, en relats com  Un sueño realizado –narrat per un vell 

empresari teatral, molts anys després que ocorreguera la història–, Retorno al sur, 

contat des de la perspectiva no del protagonista, el vell Horaci, sinó del seu nebot 

Óscar, una figura marginal en el que succeeix. Solament en un cas, Onetti va arribar a 

deconstruir i reconstruir, dins de les coordenades pròpies del seu món de Santa María, 

un relat de Faulkner –Unisca rosa para Emily en La novia robada– sembrant de pistes 

aquesta canibalització per al lector saurí, com va mostrar, en una perspicaç anàlisi, 

Josefina Ludmer. 

Però, encara que en el que podríem denominar l’utillatge del relat –els punts de 

vista, les dades amagades, el llenguatge barroc i laberíntic, l’ampul·lositat narrativa– hi 

ha clares coincidències, apareix entre tots dos una diferència radical. Faulkner mai va 

deixar de fingir la realitat objectiva en les seues històries, aquestes mai es disparen 

cap al fantàstic o sobrenatural fins a perdre els lligams en la realitat. En Onetti aquesta 

és una constant, encara que el seu món imaginari, purament fictici, no mostre aquells 

éssers o objectes que no es poden reconèixer a través de l'experiència comuna de la 

gent com a éssers de pura ficció. Santa María, no ho oblidem, naix davant dels ulls del 

lector en La vida breve com una creació subjectiva de Brausen, com una realitat 

“irreal”, de segon grau, com una pura projecció mental. Yoknapatawpha County, no: en 

tots els contes i novel·les de la saga en què es disseminen les seues històries mai 



abandona la pretensió de fingir la realitat. Yoknapatawpha County és un món inventat 

per la imaginació i la ploma d'un escriptor, però això ho saben els lectors –encara que 

se n’obliden en el curs de la lectura per la força hipnòtica de les històries–, no pas els 

personatges del comtat que actuen i pensen com si foren “reals”, fets de carn i ossos, i 

no d’imaginació i de paraules. Els de Santa María saben, o si més no presenten, que 

són miratges, enganys de la fantasia i dels desitjos capritxosos del déu Brausen, un 

déu patètic, de carn i ossos, perible com ells mateixos, i per això actuen i senten com 

éssers encanteris, marcats per la irrealitat. Aquest aspecte lúdic, de joc intel·lectual 

que és al cor del món inventat per Onetti, no existeix en Faulkner, que, pel que fa al 

principi pascalià de realitat, malgrat tota la forma revolucionària que impera en les 

seues novel·les, és un escriptor dins de la tradició clàssica, que fingeix la realitat. 

Onetti, per bé i per mal, està un poc més ençà, és a dir, sumit –sense saber-ho i sense 

voler-ho– en plena posmodernitat. Aquest fet solament mostra la distància essencial 

que separa aquests dos móns literaris, a desgrat dels estrets vincles que mantenen 

entre si. 

Una altra diferència notòria entre Santa María i Yoknapatawpha County és que, 

sobre aquesta, el passat gravita amb força, com un llast que arrosseguen tots els seus 

pobladors i que els impedeix sentir-se totalment còmodes en el present, ja que en 

moltes coses –les relacions racials, els prejudicis sexuals i de gènere, la funció de la 

religió en les seues manifestacions més tradicionals i hostils a la modernitat- la història 

i la tradició es resisteixen al canvi i a la modernització. A Santa María, el passat ben bé 

no existeix, no sembla anar més enllà de l'arribada, imprecisa però òbviament recent, 

dels suïssos de la colònia veïna. Els habitants de Santa María viuen en el present, 

giren totalment l'esquena al passat i pràcticament no coneixen ni s'interessen per 

saber d’on vénen més enllà dels seus pares i, en molts casos, ni tan sols això. 

Solament així s'explica que en el curs de la seua brevíssima trajectòria històrica hagen 

pogut convertir en Déu Pare el Juan María Brausen que els va inventar. 



A diferència del comtat de Yoknapatawpha, en el qual la presència de les tres 

races –blancs, indis i negres– dóna a la societat color local i una rica varietat de 

costums, tradicions, creences, prejudicis, tensions i violències, Santa María és una 

societat homogènia de blancs, formada quasi íntegrament per descendents d'origen 

europeu –alemany, italià, francès i espanyol, si jutgem pels cognoms, sobretot– i lliure 

per això mateix d'aquell dramatisme brutal d'origen ètnic que de vegades recorre el 

comtat faulknerià. Només en les últimes històries que va escriure Onetti apareixen en 

la societat de Santa María mestissos i indígenes.     

Els habitants de Yoknapatawpha tenen consciència del futur, al qual en general 

temen i miren amb desconfiança, mentre que el pessimisme dels pobladors de Santa 

María és tal, que no se senten concernits pel que vindrà, com si no els anara a afectar. 

Actuen com si no cregueren que hi haurà un futur per a ells. Els de Santa Maria se 

saben inventats per un altre personatge literari, Brausen, és a dir, algú perible com 

ells. Els de Yoknapatawpha creuen en el Déu bíblic, i més en el de l'Antic que en el del 

Nou Testament. Això fa que en el comtat del sud, homes i dones siguen actius i hi haja 

entre ells persones d’esperit aventurer, amb biografies èpiques o, com a mínim, 

agitades, mentre que els de Santa María són estàtics i solament viuen les seues 

aventures somniant i fantasiejant.  

ONETTI I BORGES 

            Parlem ara de la presència de Jorge Luis Borges (1899-1986) en l'obra 

d’Onetti. A simple vista, la distància entre els dos autors és molt gran. L’erudició i les 

referències culturals i literàries que impregnen no solament els assajos, també els 

contes i poemes de Borges brillen per la seua absència en Onetti, una de que les 

seues coqueteries va ser sempre menysprear l’intel·lectualisme i l’ostentació llibresca, 

aquests desvergonyiments que Borges havia convertit en una astuta, irònica i deliciosa 

manera de crear un món literari propi. Els temes abstractes, com el temps, l'eternitat i 

la irrealitat, que fascinaven Borges, a Onetti el deixaven indiferent. En aquest, els 



elements fantàstics i imaginaris, que apareixen en la seua obra, no són mai abstractes, 

estan amarats d’ací i d’ara i de carnalitat.     

També els usos de la paraula de Borges i Onetti estan a anys llum l’un de 

l'altre. L'estil de Borges és concís i precís, clar i exacte, sostingut per una intel·ligència 

lluminosa i escèptica, que juga amb tot –la filosofia, la teologia, la geografia, la història, 

i, sobretot, la literatura– per a bastir un món de conceptes i miratges intel·lectuals, 

desprès dels apetits materials, les passions i els instints de l’animalitat humana. El 

d’Onetti, en canvi, és un estil laberíntic i tortuós, carregat d'aquella psicologia que 

Borges es vantava d’haver eradicat de les seues històries, i enfonsa les seues arrels 

en les profunditats del sexe i de la carn, els impulsos destructius i autodestructius, una 

exploració incessant de la passió i de les relacions, violències i tensions que l'amor i 

els excessos –l’alcohol, el vici, la prostitució, la venjança, l'odi, l’alcavoteria– 

provoquen en la vida d'homes i dones.  

Per tot això, la critica a penes ha esmentat la presència de Borges en Onetti, 

malgrat que la influència de Borges sobre ell va ser essencial, en el sentit literal de la 

paraula, ja que concerneix l'essència mateixa del món que va crear Onetti.  El fet que 

defineix aquest món, columna vertebral de La vida breve, la seua obra mestra, és el 

viatge dels personatges, farts del món real, a un món imaginari, la ciutat de Santa 

María. Aquest viatge, simbòlic adés i ara, pren cos en la novel·la quan Brausen porta 

Ernesto, l'assassí de la Queca, a refugiar-se en aquell lloc, saltant d'aquesta manera 

de la realitat a la ficció (de la veritat a la mentida), i, després, tornant ell mateix, ara 

acompanyat per personatges ficticis, de Santa María a Buenos Aires. 

            La ficció incorporada a la vida en una operació màgica o fantàstica és tema 

central de Borges, desenvolupat de manera diversa en els extraordinaris contes que 

va començar a publicar a Buenos Aires en la dècada dels quaranta, justament els anys 

en què Onetti vivia a la capital argentina (hi va residir del 1941 al 1959). Encara que 



Hombre de la orillas va aparèixer el 1933 (es transformarà després en Hombre de la 

esquina rosada, en Història universal de la infàmia (1935), els contes fantàstics, 

començant pel més original i sorprenent, “Tlön, Uqbar, Orbis Tertius”, ixen a la llum la 

dècada següent, sobretot en la revista Sur i en el diari La Nació. Apareixen en Sur, 

“Tlön, Uqbar, Orbis Tertius” (núm. 68, 1940), “Las ruinas circulares” (núm. 75, 1940), 

“La lotería de Babilonia” (1941), “Examen de la obra de Herbert Quain” (1941), “La 

muerte y la brújula” (1942), “La Biblioteca de Babel” (1942), “El jardín de los senderos 

que se bifurcan” (1942), “El milagro secreto” (1943), “Tema del traidor y del héroe” 

(1944), “Tres versiones de Judas” (1944), “El Aleph” (1945), “Deutsches Requiem” 

(1946) i, en La Nación, “Funes el memorioso” (1942) i “La forma de la espada” (1942). 

La primera recopilació en llibre, El jardín de los senderos que se bifurcan és del 1942 i 

Ficciones, del 1944 (tots dos publicats per l'editorial Sur), El Aleph apareixerà en 

l'editorial Losada el 1952. 

            Onetti no va estar vinculat a Victoria Ocampo i al grup d'escriptors de Sur, però, 

segons confessió pròpia, era lector assidu de la revista i de les edicions de llibres que 

feia, com ell mateix conta en l’article que va escriure sobre el seu mestre Faulkner, en 

el qual recorda que va ser en una vitrina de Sud on va descobrir per primera vegada 

l'obra del nord-americà. I, encara que no va ser mai un seguidor devot de Borges, en 

el qual hi havia aspectes que l’irritaven, el va llegir amb profunditat i, potser sense 

adonar-se’n del tot, amb profit, ja que l'argentí el va ajudar a descobrir una proclivitat 

íntima de la seua vocació literària. “Tlön, Uqbar, Orbis Tertius” narra la secreta 

conspiració d'un grup d'erudits per a inventar un món i interpolar-lo secretament en la 

realitat, com fa Brausen amb Santa María, i “Las ruinas circulares” fantasieja el 

descobriment que fa un mag, capficat també en una empresa semblant –inventar un 

home i esmunyir-lo en el món real–, que la realitat que ell va creure objectiva és també 

ficció, un somni d'un altre mag-creador com ell mateix. 



            Onetti no era probablement del tot conscient del deute que havia contret amb 

Borges quan va concebre en Santa María una Tlön pròpia, perquè, encara que llegira 

Borges amb interès, no l’admirava. Rodríguez Monegal conta que ell els va presentar i 

que la trobada, en una cerveseria del carrer de Florida, a Buenos Aires, no va ser feliç. 

Onetti, esquerp i lúgubre, va estar poc comunicatiu i va provocar Borges i l’amfitrió 

preguntant-los: “Però què veuen vostès en Henry James?”, un dels autors favorits de 

Borges. La poca simpatia personal d’Onetti per Borges era recíproca. El 1981, Borges 

va ser jurat del premi Cervantes, a Espanya, i en la votació final, entre Octavio Paz i 

Onetti, va votar pel mexicà. Entrevistat per Rubén Loza Aguerrebere, va explicar així la 

decisió: “Quina era la seua objecció a l'obra d’Onetti?” “Bé, el fet que no m'interessava. 

Una novel·la o un conte s'escriuen per al plaer, si no, no s'escriuen... Ara, a mi em 

sembla que la defensa que va fer d’ell Gerardo Diego era un poc absurda. Deia que 

Onetti era un home que havia fet experiments amb la llengua castellana. I jo no crec 

que n’haja fet, d’experiments. El que passa és que Gerardo Diego creu que Góngora 

esgota l'ideal en literatura, i per tant suposa que tota obra literària ha de tenir el seu 

valor i ha de ser important lèxicament, punt de vista que és absurd. Ara, si Gerardo 

Diego creu que l'important és escriure amb un llenguatge admirable, això tampoc es 

dóna en Onetti”. Pressent que Borges mai va llegir Onetti, i probablement l’única idea 

que retenia d’ell estava relacionada amb aquella frustrada trobada en una cerveseria 

de Buenos Aires i les provocacions antijamesianes de l'escriptor uruguaià. 

            No obstant això, encara que Onetti mai ho reconeguera, potser ni ho advertira, 

Borges va ser tan important per a la creació de Santa María com Faulkner o Céline. 

D'altra banda, encara que hi haja una proximitat essencial, el món fantàstic de Borges i 

el d’Onetti tenen diferències crucials. Aquest darrer, d’entrada, dissimula el seu 

caràcter fantàstic, i embolcalla el que hi ha de miraculós o màgic –d'impossible– amb 

un realisme obstinat en els detalls i detalls, en les vestimentes, les aparences i els 

costums i la parla dels personatges, i els acudits i les peripècies, que, a diferència dels 



que poblen els contes de Borges, defugen la vistositat, l’insòlit, l’exòtic, el passat 

històric i les situacions fabuloses, i s'aferren, més aviat, àvidament, a camins fressats, 

al món quotidià i previsible. Per això, l’univers literari d’Onetti ens sembla realista, a 

diferència del de Borges. Perquè, si Santa María és, per la seua gestació, un pur 

producte de la imaginació, en tota la resta –la gent, la història domèstica, les intrigues i 

els costums, el paisatge– constitueix una realitat que fingeix estar calcada de la realitat 

més objectiva i recognoscible. 
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