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            Rector Magnífic de la Universitat d’Alacant, 
Honorable Conseller d’Educació, rectors magnífics 
de les universitats Internacional Menéndez Pelayo 
i Miguel Hernández, Excel·lentíssim Senyor 
President del Consell Social de la Universitat 
d’Alacant, Il·lustríssima Senyora Secretària 
Autonòmica d’Universitat i Ciència, Senyora 
Secretària General, digníssimes autoritats, 
membres de la comunitat universitària, senyores i 
senyors.  

            La lloança (laudatio) és l’aliment de les arts 

(laus alit artes), com indica Sèneca en les seues 

Epistolae ad Lucilium. En aquest emotiu acte, la 

meua intervenció serà breu, ajustant-me al 

precepte conceptista la principal divisa del qual 

era, precisament, “lo bueno si breve dos veces 

bueno; y aun malo, si poco, no tan malo”. Amb 

aquesta citació de Gracián iniciaré aquesta concisa laudatio, que forma part essencial d’un 

important i significatiu acte: la inauguració del curs acadèmic 2008-2009. 

            La semblança de l’escriptor Vargas Llosa és, en grau summe, rica en matisos i en 

continguts. És evident que davant nosaltres tenim un escriptor universal, reconegut com a 

narrador excels en tots els fòrums literaris i acadèmics. Universalitat que al mateix temps 

s’enfila amb la intrahistòria de les seues arrels vitals, amb Arequipa, fundada l’any 1134 per 

l’inca Maita, amb Cochabamba, Piura, Lima. La seua vocació europeista és primerenca. 

Després d’una formació literària i intel·lectual amb l’anomenada generació peruana del 50 , un 

dels seus principals mentors va ser Julio Ramón Ribeyro. Vargas Llosa conviu i contrasta 

experiències amb les societats parisenca i madrilenya en la dècada dels anys cinquanta. 

Vocació europea, universal, que serà senyal indeleble en la seua trajectòria vital. 



            En aquesta concisa laudatio vull destacar la seua primerenca vocació literària, infartada 

amb l’anterior generació literària esmentada, i que va donar com a resultat els primers contes 

juvenils, en els quals la seua visió crítica de Lima com a urbs és evident, encara que l’ús de 

recursos o tècniques innovadores, l’absència d’una tesi o proposta de signe ideològic el 

distancien de l’esmentada generació. Vargas Llosa trenca amb el model de representació 

naturalista i de l’esquema intel·lectual en el qual es basava el documentalisme d’aquesta 

generació. Per tot això, en un primerenc assaig-discurs a conseqüència de la concessió del 

premi Rómulo Gallegos (1967), Vargas Llosa reflexiona sobre la condició de l’escriptor 

llatinoamericà, de les seues vivències i experiències. Vargas Llosa en el lúcid discurs –La 

literatura es fuego– revela amb absoluta precisió els elements essencials de la seua narrativa. 

L’escriptor, afirma, ha de ser inconformista, rebel, ja que la raó d’ésser de l’escriptor és la 

protesta, la contradicció i la crítica. La vocació literària naix del desacord de l’home amb el món, 

de la intuïció de deficiències, buits i escòries al voltant seu. La literatura serà una forma 

d’insurrecció permanent i totes les temptatives destinades a doblegar la seua naturalesa airada, 

díscola, fracassaran. La literatura pot morir, però mai serà conformista. En l’exposició de la 

seua teoria i fins de la novel·la incideix en el concepte que la literatura ha de tenir en la 

societat, en la seua comesa, per aquest motiu en les seues novel·les es perceben totes 

aquestes premisses esmentades. La literatura, doncs, ha de ser útil a la societat. Aquesta 

contribueix al perfeccionament humà i impedeix el marasme espiritual, la autosatisfacció, 

l’immobilisme o el reblaniment intel·lectual o moral, en paraules del mateix Vargas Llosa. 

            La realitat americana, amb les seues crueses i injustícies socials oferirà a l’escriptor 

Vargas Llosa múltiples i rics continguts capaços d’impressionar el lector. Temes immortalitzats 

pel seu excel·lent quefer literari, per la seua prosa innovadora, suggeridora i riquíssima en 

matisos. Un conjunt d’encerts innovadors que el converteixen en un mestre exemplar de la 

prosa narrativa. Una prosa immersa en la cruel realitat que converteix l’autor en un exponent 

del descontentament, en un perturbador conscient o inconscient de la societat que es canalitza 

a través d’una nova expressió de la realitat i discorre per diferents nivells en què la multiplicació 

de recursos tècnics i perspectives arriben a la màxima expressió en la novel·la. Vargas Llosa 

experimenta noves formes narratives, expressives, destinades a plasmar diversos nivells de la 

realitat que l’anterior generació d’escriptors no va conèixer o no va saber veure. 



El seu corpus literari mostrarà una ràpida independència estètica, estimulada per la 

seua experiència europea i el descobriment d’altres formes, idees i models, com ara, Flaubert, 

Sartre i la rebel·lia surrealista. Mentors literaris que més tard analitzarà amb precisió i de forma 

subtil. La novel·la cavalleresca de Martorell i la de García Márquez per a l’ideal de la novel·la 

total constitueixen també font literària primordial en Vargas Llosa, ja que en aquest tipus de 

relats es conjuguen i enfilen somnis, mites, fantasia i irrealitat amb la pròpia existència real de 

l’ésser humà. De Gustave Flaubert, Vargas Llosa trobarà el perfecte exemple de la novel·la 

realista. L’escrutini d’aquesta mateixa realitat i l’anàlisi de temes específics –la hipocresia, la 

mediocritat de l’home, la violència i el sexe– portats a terme per Flaubert seran aspectes tinguts 

en compte per Vargas Llosa. Admiració per Faulkner, García Márquez, Onetti, tal com es pot 

percebre i constatar a través dels seus estudis crítics. 

            Com a historiador de la literatura cal precisar que el creador de ficcions novel·lesques 

està sotmès a l’anàlisi crítica de les seues etapes literàries, canvis estètics, continguts i 

vicissituds personals. L’ésser humà experimenta al llarg de la seua vida canvis i experiències 

que subjauen indeleblement en la motivació dels seus actes. En l’etapa inicial de Vargas Llosa 

es pot agrupar un corpus configurat per un llibre de contes –Los jefes–, el relat Los cachorros i 

les novel·les La ciudad y los perros –ficció novel·lesca que llançarà l’escriptor a la fama 

internacional–, La casa verde i Conversación en la catedral. Obres diverses per la seua 

intenció, assumpte i forma, encara que configuren una unitat en el nivell de complexitat del 

projecte i de la visió narrativa que proposen. Novel·les marcades per un índex geomètric de 

creixement en el nombre d’històries que conten i en la interacció d’aquestes. La multiplicitat 

d’arguments que s’entrecreuen, el nombre i varietat de personatges, i també el virtuosisme de 

les tècniques per a representar dramàticament la realitat objectiva, la moral de les relacions 

interpersonals i l’actitud introspectiva de la meditació històrica són, entre uns altres, múltiples 

aspectes que cal destacar. Per exemple, La ciudad y los perros, la més pròxima al passat, 

encara que amb subtils i originals notes realistes, sosté Vargas Llosa que aquesta obra és una 

“representació verbal de la realitat” i que els límits de la literatura realista són els de la realitat 

“que no té límits”, ja que a la realitat pertanyen els fets, els somnis i els mites humans: “Els 

malsons de Kafka, les laborioses ficcions psicològiques de Proust o Dostoyewski, la impecable 

objectivitat de Hemingway, la mítica de Carpentier, les fantasmagories al·lucinants d’un 



Cortázar […] expressen zones diferents, nivells distints d’una sola realitat. En altres paraules, 

tota la literatura bona és, en última instància realista; només la mala literatura és irreal”. La 

singularitat i l’esforç de Vargas Llosa és sempre inclusiu i centrípet, esperonat per l’ideal 

inassolible de la novel·la total: la creació d’un doble del món real, tan complet com és possible i 

regit per les seues pròpies lleis, un rival fictici de la realitat que li dóna origen. Per això, en la 

concepció literària de l’autor, el novel·lista pot ser vist com un “deïcida”, un artífex, que 

s’entesta a superar o completar la creació divina, i hi afegeix les seues pròpies construccions 

imaginàries. 

            El període marcat per una actitud reflexiva sobre les grans qüestions de la societat 

llatinoamericana moderna i l’art narratiu amb el qual les representen, està constituït per una 

sèrie de novel·les la lectura de les quals va oferir instants inoblidables, com Pantaleón y las 

visitadoras, La tía Julia y el escribidor, La guerra del fin del mundo, Historia de Mayta, ¿Quién 

mató a Palomino Molero?, El hablador i Elogio de la madrastra. Novel·les en les quals subjauen 

i s’harmonitzen tant el motiu polític com la reelaboració de vivències privades i experiències del 

mateix Vargas Llosa. Es percep en aquest conjunt de novel·les que les seues conviccions 

realistes han patit una crisi: ara més que mostrar les àmplies possibilitats del realisme, 

l’interessa subratllar-ne les limitacions, la inevitable traïció que el llenguatge de la ficció fa al 

món objectiu i a l’experiència real. 

            En aquests últims anys la seua força creadora s’ha materialitzat en relats tan atraients 

com perfectament concebuts i desenvolupats: Lituma en los Andes, Los cuadernos de don 

Rigoberto, La fiesta del chivo, El paraíso en la otra esquina, Travesuras de la niña mala, 

acabada de traure aquesta última del teler. Paral·lelament a aquest procés de renovació 

estètica Vargas Llosa està immers en altres interessos i experiències. La tasca crítica que 

havia iniciat de forma primerenca a través de l’exercici periodístic, va donar fruits consistents, 

entre uns altres, l’estudi García Márquez: historia de un deicidio, l’assaig La orgía perpetua. 

Flaubert y “Madame Bovary”,  Contra viento y marea (textos periodístics que configuren 

diversos volums), La verdad de las mentiras (assajos literaris), Desafío a la libertad, Carta de 

batalla por “Tirant lo Blanc”, Sastre y Camus, La utopía arcaica –sobre J. M. Arguedas–, La 

tentación de lo imposible –centrat en la figura de Victor Hugo–, El viaje a la ficción. El mundo 



de Juan Carlos Onetti, publicat recentment, entre altres títols. Cal afegir a aquest corpus crític 

monografies que resumeixen la seua teoria literària –Cartes a un jove novel·lista–, expliquen la 

formació i gènesi de novel·les, com La Casa Verda –Història secreta d’una novel·la– i aborden 

des d’una òptica general i de forma subtil la seua pròpia obra, com la monografia A Writer’s 

Reality que reuneix les seues conferències pronunciades a Syracuse University (1991). 

Recopilació d’estudis que tendeixen també al contingut polític, com Desafíos a la libertad, El 

lenguaje de la pasión i en les seues memòries El pez en el agua.   

Activitat de Vargas Llosa que no solament s’ha limitat als gèneres narratius i crítica 

literària, sinó també al teatre, com La señorita de Tacn i Kathia y el hipopótamo, armades sobre 

el contrapunt de dos temps no reals, d’uns personatges que es desdobleguen o multipliquen en 

escena, que apunten al topos característic de la il·lusió de la totalitat humana, tal com ho 

defineix el mateix Vargas Llosa en el pròleg que figura al front de Kathia y el hipopótamo, és a 

dir: la unitat irrompible d’actes i desitjos, en una experiència en què l’objectivitat i la subjectivitat 

la realitat i la irrealitat, es fonen i configuren. Una fona o profunda atenció per part de l’autor a 

les relacions entre la vida i la ficció, alquímia que el fascina perquè, segons les seues paraules, 

“l’entenc menys com més la practique”. Vargas Llosa reflexiona sobre les noves formes del 

teatre i poc abans de publicar La Chunga –arran del seu desig de la creació d’una corporació 

teatral que explorara en els escenaris nous camins– incideix en la recerca de noves formes i en 

comptes de continuar transitant, cacofònicament, pels tres models canònics del teatre modern 

que, de tan usats, comencen ja a donar senyals d’esclerosi: el didactisme èpic de Brecht, els 

divertiments del teatre de l’absurd i els disfuerzos del happening i altres variants de l’espectacle 

desproveït de text. 

La Chunga és una peça dramàtica molt aconseguida en el plantejament de les alteritats 

que tant atrauen i suggestionen el mateix escriptor en les seues comèdies; no hi ha com en 

anteriors obres la figura d’un escriptor que intervé com a personatge i compon l’obra alhora, 

Vargas Llosa desplega un ventall de personificacions canviants i substitutives, de verificacions, 

falsedats o silencis, recursos que donen a la comèdia un biaix original i innovador, com en El 

loco de los balcones o en Ojos bonitos, cuadros feos.    



Recentment hem conegut un Vargas Llosa intèrpret, a la manera d’aquell formidable o 

fabulós actor-manager del segle XIX britànic. La fascinació que hem sentit com a espectadors 

davant els seus espectacles –La verdad de las mentiras i Odisea y Penélope– pot ser 

comparable amb la lectura primerenca de les seues creacions literàries experimentades al llarg 

de la nostra vida. 

            Pel que fa a les seues novel·les, la seua trajectòria literària el converteix en un 

renovador de la tècnica narrativa configurada per la complexitat del multiperspectivisme, la 

utilització de flashback, la supressió del narrador omniscient a favor d’una complexa varietat de 

narradors, l’exposició i desenvolupament d’històries paral·leles, la multiplicitat de variants i 

registres idiomàtics. Aspectes que constitueixen una nova forma de narrar que està en clara 

oposició al realisme crític de l’anterior generació de Vargas Llosa. Precisament la grandesa de 

l’escriptor està configurada per aquestes innovadores tècniques narratives i per la singular 

forma de crear una peripècia argumental complexa i rica en matisos. Iniciativa i projecte literari 

que subjauen en el seu ric món de ficció i que es basen, fonamentalment –tal com confessa en 

les seues Memòries– en l’ús de l’experiència personal com a punt de partida per a la fantasia i 

en la utilització d’una forma que fingeix el realisme mitjançant precisions geogràfiques i 

urbanes; una objectivitat assolida a través de diàlegs i descripcions fetes des d’un punt de vista 

impersonal, esborrant les petjades d’autor i, finalment, una actitud crítica de certa problemàtica 

que és el context o horitzó de l’anècdota. Recursos literaris i innovació narrativa que el 

converteixen en novel·lista exemplar i universal. 

Voldria destacar també altres mèrits que complementen els anteriorment esmentats. 

Mario Vargas Llosa és membre de la Reial Acadèmia Peruana de la Llengua i de la Reial 

Acadèmia Espanyola, professor i conferenciant en universitats americanes i europees de gran 

prestigi, premi Príncep d’Astúries de les Lletres (1986), Premi Cervantes (1995), entre molts 

altres guardons. Les seues novel·les han estat traduïdes a més de trenta idiomes. Vull 

assenyalar, finalment, el seu compromís amb la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Com a 

president del seu Patronat i Consell Científic la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes està 

tutelada i avalada amb el rigor acadèmic i científic que volem els qui en formem part. La 

vocació universal de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, considerada ara per ara un 



referent únic en la comunitat internacional, no pot trobar millor mentor acadèmic que la figura 

de l’escriptor Mario Vargas Llosa. Així doncs, considerats i exposats tots aquests fets, 

digníssimes autoritats i claustrals, sol·licite amb tota consideració i encaridament demane que 

se li atorgue i conferisca al Sr. Mario Vargas Llosa el suprem grau de doctor honoris causa per 

la Universitat d’Alacant. 

 


