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Poesia
Els àngels i el perill
Jordi Guardans
Emboscall. Vic, 2006

Xènia Dyakonova

Ja ho diu un personatge
de Bearn, que entre
Déu i el diable només hi

ha un malentès. Si assumim
això, hauríem d’assumir
també que entre els ajudants
dels dos personatges tampoc
no hi ha gaire diferència. La
pintura medieval ho demos-
tra a bastament: en molts
quadres de la col·lecció per-
manent del MNAC els àngels
són sinistres i una mica
monstruosos mentre que els
dimonis semblen més entra-
nyables, més humans. El bé
i el mal, fins i tot en el si de la
tradició cristiana, estan
acostumats a anar junts. I en
la poesia moderna, estan
més barrejats que mai.

El darrer poemari publi-
cat per Jordi Guardans és
una antologia que reuneix
diversos poemes dels seus lli-
bres anteriors, Tant de bo
que siguin les penúltimes
penes, El rèquiem blau i
Abba. El que caracteritza els
seus versos és una gran
transparència aparent, al
darrere de la qual hi ha con-
densats molts elements de
la simbologia religiosa i re-
miniscències de Rilke i Ver-
daguer. Del primer, Guar-
dans n’ha manllevat la vo-

Crítica

luntat de mirar el món íntim
de la religió des d’una dis-
tància prudencial proporci-
onada pel llenguatge, que, de
grat o per força, racionalitza
una mica tots els senti-
ments. Del segon, els aspec-
tes formals de la seva poesia
–ritme enèrgic, vers curt,
imatgeria planera– i també
una entonació impregnada
d’una ingenuïtat que sembla
més autèntica que fingida.

Els àngels que apareixen en els
poemes de Guardans –que el
jo poètic troba als carrers, a
les barres dels bars i sempre
als seus pensaments– són
missatgers, però uns missat-
gers abstractes i silenciosos,
que anuncien alguns cosa
més complexa que la vida o
la mort: potser, anuncien allò
que hi ha després de la mort
o abans de la vida. L’impor-
tant és que els àngels per a
Guardans no són una mera
figura retòrica, són una rea-
litat, encara que sigui una re-
alitat onírica. Se’ls pren tan
seriosament com a si mateix
i, de fet, al llarg del poemari
adquireixen un protagonis-
me que eclipsa voluntària-
ment el jo poètic: ja no són
un decorat, sinó que canalit-
zen tota l’atenció del lector.
I enmig de tots sorgeix i des-
taca el personatge més ines-
perat i més terrorífic, carre-
gat de connotacions literàri-
es: el senyor de les rates, que
podria ser el diable mateix,
el senyor d’aquests àngels
ambigus.

Narrativa
No pots no sentir-ho
Pere Guixà
Quaderns Crema. Barcelona, 2006

Xavier Gual

El cinquè recull de
relats de Guixà par-
teix d’una doble ne-
gació. No només en

el títol, sinó també en el con-
tingut de les històries, en
què els personatges tenen
por d’acceptar els seus sen-
timents. Onze contes a mig
camí entre la realitat i la fic-
ció. La majoria dels protago-
nistes apareixen amb lletres
de l’abecedari (X, Y, Z...).
Aquesta influència del pri-
mer Monzó o de Bolaño, s’in-
terpreta com, d’una banda,
l’absurditat de posar nom i
cognoms en relats breus, i
de l’altra, que cadascú pugui
identificar-se a través de les
accions dels personatges, a
més de crear un cert miste-
ri. Llàstima que l’experi-
ment esgota una mica la lec-
tura. Tot i això, els relats
són una mostra de precio-
sisme pel vocabulari i de
perfecció formal. Aquesta
intencionalitat converteix
en element secundari la
trama, simplificada en al-
guns casos fins a la mera
acumulació d’anècdotes.

Pere Guixà manté una
prosa treballada i suggeri-
dora, barrejant llenguatge
modern amb arcaismes cu-
riosos. Fins i tot aprofita
simples enumeracions per
amanir el que és més se-
cundari amb cultismes que
no destorben la comprensió
ni el seguiment de l’acció
principal. Precisament uti-
litza recurrentment els pa-
rèntesis per afegir tot allò
que no diuen els personat-
ges però que pensen amb
intensitat brutal. Sovint
aquestes acotacions per-
meten fer judicis de valor o
simplement es perden en
detalls subtils, històries
paral·leles o comentaris
aparentment sense impor-

Estranys sentiments

El senyor
de les rates

Jordi Guardans ha reunit poemes anteriors. RUTH MARIGOT

Assaig
El nuevo espacio público
Daniel Innerarity
Espasa Calpe
Madrid, 2006

Xavier Filella

Des de finals dels anys 70
és més que evident el fra-
càs de l’Estat per acom-

plir satisfactòriament les seves
tasques. La seva incapacitat per

afrontar l’increment en la de-
manda de benestar juntament
amb els dèficits associats a la
seva burocratització van derivar
en la privatització d’una bona
part dels seus serveis. No van
ser poques, però, les conseqüèn-
cies negatives d’un procés que,
ben aviat, va donar mostres de
requerir noves regulacions que
asseguressin l’interès públic i la
coordinació d’uns serveis indis-
pensables per a la població.

Des de principis dels 90 s’ha
estès la idea que l’Estat s’havia

de transformar en un poder co-
operatiu que hauria d’intentar
solucionar els problemes a tra-
vés d’accions concertades amb
actors públics i privats. La res-
posta a la desestatalització neo-
liberal ha anat acompanyada del
progressiu desplegament d’un
nou espai públic sobre el qual
medita Daniel Innerarity en la
seva darrera obra.

Innerarity, professor de la
Universitat de Saragossa, exa-
mina en aquest llibre les trans-
formacions més recents de la

societat contemporània. La seva
anàlisi abasta des de la crisi de
la representació política fins a
les més recents mutacions de la
ciutat en un moment en què, es-
criu Innerarity, les grans me-
tròpolis han estat sotmeses a un
seguit de processos que qüesti-
onen la seva capacitat per pro-
moure la ciutadania.

La fragmentació de discursos i in-
teressos i les moltes contradic-
cions que arrossega la construc-
ció de l’esfera pública a inicis del

segle XXI són algunes de les
qüestions que l’obra explora més
detingudament.

La nostra societat, ens diu
l’autor, no és tan sols cada vega-
da més heterogènia i complexa,
sinó que, a més, a causa de la
creixent globalització, necessi-
ta noves idees per articular
l’espai públic. Innerarity no ens
ofereix un catàleg de senzilles
receptes, però sí un valuós ven-
tall de reflexions i arguments
per afrontar els nous reptes de
la nostra societat.

Una societat cooperativa

Pere Guixà ha publicat el cinquè llibre. PERE VIRGILI

tància. Aquí és on ens hem
de treure el barret davant
de Guixà, ja que tot sembla
superflu o circumstancial,
però per això mateix acaba
sent tan colpidor. El lector
se sent trasbalsat, perquè
busca respostes que l’es-
criptor ha provat de defugir.
Però Guixà guanya el com-
bat per punts, i evita qual-
sevol lliçó moral o cop de
guió a la darrera línia. Tro-
bem infinitat d’indicis que
ens fan percebre, i molt,
que el nostre món s’ha con-
vertit en un espai estrany
del qual no sabem gairebé

res. L’estiu sembla un mo-
ment propici per a aquestes
accions confuses, en què la
ciutat canvia i els habituals
aprofiten per fer vida soci-
al. Cicerones que lliguen
amb estrangeres i d’altres
que decideixen, en el mo-
ment menys pensat, que
han de tornar a començar
la seva vida. Es mantenen
temes recurrents com el
desconcert, l’escepticisme i
el desamor. També ens en-
volten espais hostils i per-
sonatges angoixats com els
inquilins de la pensió a
L’avinguda i l’home que
busca l’empremta d’un an-
tic escriptor novell a Lon-
dres a El mur de contenció.
Guixà fixa la força temàtica
amb l’estranyesa de les si-
tuacions que viuen els per-
sonatges: les celebracions
més rebuscades d’un gol,
cenacles sectaris, decorats
que apareixen i desaparei-
xen i fins i tot immigrants
que moren a les platges
com si fossin un estol d’ob-
jectes sobre la sorra. Desta-
ca el conte La continuïtat,
una història entre un jove
que treballa els estius en un
hotel i una dona rica que va
de festa en festa buscant el
seu marit. Tot plegat són es-
tranys entre estranys.

En aquest recull Guixà prova
coses amb més o menys en-
cert, però és conscient que
tant els lectors com ell ma-
teix busquen una evolució.
En aquest sentit, l’autor ha
iniciat un viatge que de ben
segur el durà a nous territo-
ris encara per explorar i que
li permetran consolidar una
trajectòria més que ex-
cel·lent, que posa el llistó del
conte català molt amunt.
Pere Guixà és una de les
veus narratives destacades
de la generació nascuda als
70, que es consolida a l’es-
pera del reconeixement de-
finitiu fent feina sense es-
tridències, que avança recta
com una sageta. Aquest és,
doncs, un pas més del camí
per construir una sòlida
obra global.

Guixà és
una de les veus
destacades
de la generació
nascuda als 70


