ara DISSABTE, 20 DE MARÇ DEL 2021

EL LLIBRE

DE LA SETMANA

43

ara
arallegim
llegim

PERFIL
ABANS D’ESTRENAR-SE EN LA
NOVEL·LA AMB ‘ELS ANGLES
MORTS’, BORJA BAGUNYÀ
(1982) HA PUBLICAT TRES
RECULLS DE CONTES, ENTRE
ELS QUALS DESTACA ‘DEFENSA
PRÒPIA’, GUANYADOR DEL
MERCÈ RODOREDA L’ANY 2007

La proesa
insensata
de Borja
Bagunyà

Els angles morts és la història d’Antoni Morella, un professor que veu
com el jove Olivier, cervell cascada
(“massa modern, massa deconstructiu, massa avantgarde per a una
institució esclerotitzada com aquella”), s’emporta la plaça de catedràtic que ell tant anhelava. Morella no
és un carca, no vol fer les coses perquè toca: sap que és el protocol qui
fa la cosa i que per innovar en la docència s’ha de saber entretenir. Però és mediocre. Fa anys que treballa
en La Investigació, un profeta sense profecia. Té la ideologia de la uniBorja Bagunyà és versitat antiga, però no en té el saprofessor de teo- ber. Tot està atrapat en una cadena
ria de la literatu- interminable de substitucions i para, cofundador de rir un catedràtic fa que el departaANNA
l’Escola Bloom i ment en grup destapi les seves miCARRERAS
editor de la re- sèries. Hi ha llepades de gònades, el
vista
literària trepa de guerrilla amb alè de penis
Carn de Cap. Autor dels reculls de brut, les ganes grotesques d’agradar
relats Apunts per al retrat d’una ciu- a tothom, qui llepa les magdalenes
tat (Arola, 2004), Defensa pròpia públiques perquè no se les mengi
(Proa, premi Mercè Rodoreda ningú, el “sexisme heteropatriarca2007) i Plantes d’interior (Empúri- lot”, l’existencialista onanista, el
es, 2011), també ha escrit Trapolo- que parla amb quaranta incisos per
gia, un assaig hilarant a quatre frase, el que s’ha doctorat amb una
mans amb Max Besora i publicat a tesi sobre la simbologia dels peus
Ara Llibres el 2018. Els angles morts molls en la narrativa russa premoderna. I, malgrat l’heterogeneïés la seva primera novel·la. Un estat, tots voten l’Olivier:
til pioner que farà suar tin“Què volien, ells, pasta a més d’un crític resar per antimocalcitrant, la mena
derns?”. La novede mestretites que
tat fa por però la
fa ulls de pop daburocratització
vant la literatupassada de volra patafísica,
tes repugna.
oulipiana o, ras
D’estil neoi curt, experigrotesc, Bagumental. L’espectacle que renyà ha fet un
gala Bagunyà és
triple salt morel de la mirada
tal: els flashtransversal que,
backs són notes a
partint de la literatupeu de pàgina (esRUTH MARIGOT
ra, toca altres àmbits del
sencials per captar el tarannà d’en Morella, però
coneixement. El plaer de la
sense escapçar la trama, que no deidificultat.
xa de ser una excusa per a la brillant
Un professor mediocre
digressió), les acotacions van entre
Per evitar els angles morts només parèntesis (molts parèntesis), hi ha
hem d’evitar posar-nos en un angle asteriscs dins les notes dins els
mort. Juganer, atrevit i corrosiu, flash-backs (la ruptura lineal del
Bagunyà escriu per divertir-se temps). Hi ha escenes que recorden
(molt) i per divertir-nos (molt), pe- la dels Germans Marx però en un
rò ho fa sense gota de salacitat, amb minilavabo empestat per les femtes
dels docents, una profusa
humor inclement i un bagattipologia de somriures, la
ge metaliterari als quals el
semiòtica anacrònica relector català no està avesat.
botida de clixés... Borja
Llegir en termes interdisciBagunyà aireja el llenplinaris vol dir trencar amb
guatge de la novel·la, sula tradició enquistada i espera la postmodernitat i
criure des de la insensatesa
escriu el funcionament
en un sentit creatiu i allibecaòtic del món. Els angles
rador. Subvertir radicalmorts és un hipertext en
ment conservant allò que val
paper, un nou artefacte lila pena. I un triangle de per- ELS ANGLES
terari híbrid que difumina
sonatges principals: el pro- MORTS
gèneres i alhora interfessor, la seva dona metge i BORJA BAGUNYÀ
pel·la el suport tradicional
l’ultranebot. L’impacte d’un EDICIONS
de l’excés, la deformació i
meteorit (un naixement de- DEL PERISCOPI
495 PÀG. / 19,90 €
la hipèrbole.✒
format) els trasbalsa.

