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Luis Enrique, ENTRENADOR DEL FC BARCELONA

“Admiro Guardiola pel que ha fet; és un referent per a tots.
Que guanyi o no la Champions, a mi se me’n fot”

La frase del dia

Sísif
Jordi
Soler

“Baixauli és un
puntaire contingut,
un artífex
clarobscur de la
lírica que, a través
de la ficció, sap
plantar-nos la
veritat al davant

esseguiu les pàgines del diari i
formuleu-vos aquesta pregunta:
els il·lustres opinadors, seleccio-

nats tertulians, omnipresents tutò-
legs, hiperexperts, excelsos especialis-
tes, formadíssims periodistes... escri-
uen per a vosaltres, lectors, o per a ells?
Esmercen la seva ploma afilada per de-
lectar-vos? O és un exercici introspec-
tiu que fan per honorar-se a ells matei-
xos? No obtindreu una resposta unívo-
ca. Sospitem que no ho fan com a exer-
cici privat, perquè si així fos ho deixa-
rien exclusivament al seu diari perso-
nal o al seu ordinador, i no ho enviarien
a ningú perquè ho publiqués. Hi ha ex-
hibició, no només impuls creatiu íntim.

QUAN PUBLIQUES, ET DESPULLES, i t’expo-
ses a la mirada no sempre complaent
de qui es trobarà amb les teves parau-
les. Les paraules ja no et pertanyen. No
em crec, doncs, aquests escriptors que,
quan els fan entrevistes, amb una cai-
guda d’ulls interessant et deixen anar:
“Escric perquè és una necessitat ínti-
ma, meva, personal i intransferible.”
Si publiquen, aquesta afirmació no
s’aguanta, i l’han de matisar, i afegir-hi
que volen canviar el món, que desitgen
ser coneguts, que així es guanyen el pa
o que “modestament”, esperen ser ca-
tapultats a la fama mundial. O, com
Baixauli, hi ha persones que escriuen
per “lluitar contra el monstre del
temps”.

MANUEL BAIXAULI, ESCRIPTOR que quan
tots siguem morts se seguirà llegint,
traduint, estudiant, reeditant, enyo-
rant i homenatjant, fa la impressió de
ser un escriptor fèrtil en el seu solipsis-
me, i eixut quan li toca actuar a la plaça
pública. Sembla l’escriptor a qui li agra-
da escriure, però que no frisa per apa-
rèixer o començar a explicar-nos com
escriu. O sigui, una rara avis, un espè-
cimen desconegut a les nostres televi-
sions més nostrades, per posar un ex-

R emple, on abunden éssers expansius
que fan de tot, i malament, i a sobre
diuen que també escriuen. Qui tingui
pretensió de ser llegit d’aquí unes dèca-
des no pot escriure a raig. Ha de rees-
criure mil cops. Com ell. En Baixauli,
pintor i escriptor valencià, és l’antítesi
de la majoret. Quin difícil encaix, el de
l’escriptor cèlebre: ha de fer equilibris
entre el seu ésser eremític i el perso-
natge que tothom vol tocar, com si fos
un sant. Baixauli, si pogués diluir-se en
un fantasma dels seus, ho faria.

PERÒ HI HA PRESENTACIONS DE LLIBRES,
entrevistes i ocasions en què els escrip-
tors surten i exhibeixen muscle, i rega-
len més somriures en una hora dels que
solen confeccionar en un dia. I ho ha de
fer. És el moment en què els escriptors
es fan selfies, signen, donen la raó,
agraeixen, es confessen. Es tracta del
moment del contacte amb el públic, el

fidel i el captiu, l’entregat i el que dub-
ta. Un d’aquests dies el vaig anar a es-
coltar. Era la presentació en una llibre-
ria de Barcelona del seu darrer llibre.
Potser era l’home més feliç del món, pe-
rò semblava una mica incòmode, amb
ganes que aquella presentació s’acabés
ja d’una vegada. Va confessar-nos que
com a lector és molt exigent, va dir-nos
que no suporta la música de fons en les
pel·lícules, i que el sucre a la mel el mo-
lesta. Una declaració de principis depu-
rada, que destil·la contenció i desig
d’essencialitat. Baixauli, la darrera pu-
blicació del qual és un recull d’articles
anomenat Ningú no ens espera, sap
que opinar és perillós, perquè et crees
enemics. El més graciós és que ell opina
sense parar, en els seus articles. “Si
afirmes que Woody Allen no és el ma-
teix que Dreyer o Bergman és un risc.
Estan bé, però són registres diferents, i
en art s’ha de poder dir que alguna cosa
és superior, i que hi ha un cànon.” Així
ho pensa i això ho deixa anar, amb el
risc de crear-se enemics.

EN UNA DE LES SEVES REFLEXIONS en
aquest llibre exquisit d’articles, reivin-
dica la lectura, i la lentitud. Es pot llegir
per molts motius i segons ell, podem re-
ivindicar la literatura que et du més en-
llà. Normalment llegim amb expectati-
ves; Baixauli en canvi no espera res,
quan llegeix: li agrada l’aventura. Com
a lector és lent. Com a escriptor, tam-
bé. I quan escriu, aquí sí que hi ha in-
tencionalitat: “Lluitar contra el mons-
tre del pas del temps que ens debilita,
humilia i s’ha endut els nostres pares.”
La lluita contra el temps és absurda,
però no és inútil, ja que mentre estàs
viu hi ha una màxima tensió creativa i,
per molt que la vida sigui una passió
inútil, cal viure la passió al màxim. Així
ho pensa i ho defensa. Baixauli és un
puntaire contingut, un artífex clarobs-
cur de la lírica que, a través de la ficció,
sap plantar-nos la veritat al davant.

Miriam Díez Bosch. Professora de la Universitat Ramon Llull

Baixauli es confessa
Tribuna

es novel·les eròti-
ques en català

acostumen a ser dis-
barats carrinclons o
porcades sense cap
filtre literari que les
transformi en art.

Quan se n’escriu una de bona, oh para-
doxa, la crítica hi passa per alt, no fos
cas. Les relacions virtuoses de Marc
Romera és una obra mestra, un guió
rutilant, candent i actual. Virtuós vol
dir decent, íntegre, honest i digne, però
també vol dir moral. I moralitat no és
maniqueisme sinó lliçó que ensinistra:
la novel·la aposta per la moral de la lli-
bertat sexual, per la ruptura de rols,
per la capacitat humana per triar, en-
senyar i compartir. L’any 1782 Choder-
los de Laclos publica Les relacions pe-

rilloses, un cor de cartes d’uns perso-
natges sense escrúpols que, sense vo-
ler, s’humanitzen, s’enamoren i es des-
fan perquè són beneits i contradictoris,
és a dir, reals. La mateixa set de ven-
jança que fa de turbina a Les relacions
virtuoses, on la virtuositat es fa virtuali-
tat: els seduïts ara es coneixen a les
xarxes socials i es posen calents a ba-
se de correus electrònics hiper ben
cuidats. La via de comunicació ha can-
viat des dels temps de Choderlos de
Laclos: les missives ara són mails,
whatsapps i fotos. Romera té el do del
llenguatge gens llepat, el sentit de l’hu-
mor exquisit i uns mecanismes de se-
ducció instructius –el lector pren
apunts com un esperitat per si mai li
fan falta–. El poeta de Neu negra i edi-
tor de LaBreu identifica virtut amb
llengua, i les cus amb honestedat.
L’erotisme de Romera dóna el que pro-
met: virtuositat, és a dir, excel·lència en
la tècnica de l’art amatòria i literària.
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De set en set
Anna Carreras

Sexe virtuós

La via de comunicació ha
canviat des dels temps de
Choderlos de Laclos




