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Víctor Gayà conrea narrativa, poesia, assaig i periodisme

La màgia del
‘walkie talkie’
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S
om el 1965. A l’hora
del pati un noi li
proposa a un com-
pany seu de provar
uns walkie talkie que

du guardats amb molta cura
en una maleta de pell. L’un té
fama d’esquerp i solitari.
L’altre està assegut en un ra-
có al marge dels altres alum-
nes “contemplant-se la mal-
enconia” dels 13 anys. La
màgia de l’aparell, que per-
met parlar en la distància
sense necessitat de veure la
cara de l’interlocutor ni
d’ensenyar la pròpia, els
subjuga i ajuda a crear entre
tots dos un lligam que el
temps no esborrarà.

Trenta anys després d’a-
questa escena l’un demanarà
a l’altre un favor molt espe-
cial: que posi nom i rostre als
llibres que ell escrigui. No li
fa res fer de negre. L’únic que
desitja és expressar-se, treure
fora tot el que hi ha en el seu
interior sense haver de mos-
trar les faccions del seu ros-
tre ni de sotmetre’s a les ser-
vituds del culte a la imatge.

Del primer personatge mai
sabrem el seu nom autèntic.
En el llibre se l’anomena al-
ternativament V.F. o Víctor
Fox. Del segon, en canvi, co-
neixerem moltes més coses.
Per exemple, que es diu Víc-
tor Gayà, que va néixer a
Palma el 1952, que treballa
com a psicòleg en el món de
l’educació, que figura com a
autor d’una sèrie d’obres que
trobarem detallades en la

solapa del llibre, que fa qua-
tre anys va guanyar el premi
Roc Boronat... i que ha escrit
Víctor Fox –el llibre que el
lector té a les seves mans–
bàsicament a tall de confes-
sió. Una confessió que no
només desvela la història que
hi ha darrere de cada títol de
la seva bibliografia sinó que
s’endinsa en les relacions
entre ell, el seu amic V.F. i la
Marta, la muller d’aquest.
Una confessió, en fi, escrita
sota l’influx de la mort en
circumstàncies diguem-ne
no habituals de Víctor Fox.

UN EXPERIMENT AMBICIÓS
Aquesta podria ser, aproxi-
madament, la sinopsi de Víc-
tor Fox, la darrera novel·la de
l’escriptor mallorquí Víctor
Gayà, una espècie de tot-ter-
reny literari ja que també ha
conreat la poesia, l’assaig, el
retrat literari i el periodisme.
Víctor Fox és un experiment
narratiu ambiciós i atractiu
que es dispara a pressió en
un primer capítol excel·lent.
Són quinze pàgines en què hi
ha contingudes totes les
claus de l’obra i que obren la
porta a un ampli i suggerent
ventall d’expectatives. Les
que al llarg del llibre s’ani-
ran resolent i també les que
quedaran esfilagarsades pels
marges del camí.

Víctor Gayà –psicòleg de
professió, recordem-ho–
construeix la seva història a
partir de la doble personali-
tat que habita en el fons de
tot creador. La cara intros-
pectiva, que defuig intencio-
nadament tot el que distre-
gui la seva atenció del procés
de gestació de l’obra, i la cara
pública, la que es presta al
joc de les servituds comerci-
als necessàries per a la difu-

sió de la mateixa obra.
Aquesta, però, és només una
de les línies argumentals. La
més important, sens dubte,
però no pas l’única. Una línia
argumental que comporta
un element de joc –i, doncs,
de constrenyiment volgut de
manera expressa– que obliga
l’autor a adaptar les vicissi-
tuds dels seus personatges a
les vicissituds reals que ha
seguit la seva carrera literà-
ria. Un joc de vegades pervers
però damunt del qual gravita
bona part de l’encant del lli-
bre.

Al voltant d’aquest tronc
principal es desenvolupa una
altra línia argumental cen-
trada en la relació entre tots
dos Víctors i la Marta. Con-
ceptes com ara fidelitat, ad-
miració, respecte i traïció,
aplicats a qualsevulla de les
parelles que es poden formar
amb l’esmentat triangle,
ocupen un bon tros de l’in-
terès d’aquesta part del text.
Si més amunt parlava del joc,
en aquest cas hauría de par-
lar plenament del foc de la
passió; tot i que, al meu pa-
rer, damunt de les flames hi
bufa un ventijol de previsi-
bilitat que esmorteeix una
mica la temperatura final de
combustió.

AVENTURES D’UN ESCRIPTOR
Hi ha també una altra línia
més, diguem-ne, gremial, a
Víctor Fox. És la que es plan-
teja explicar-nos les aventu-
res i desventures d’un es-
criptor a l’hora de posar la
seva obra a la consideració
(sovint, dissortadament, a la
desconsideració) d’editors,
amics, crítics, periodistes,
col·legues, públic i altres
enemics en general. Aquí
m’ha semblat detectar-hi un

retrat força aproximat de les
grandeses i misèries del ram.
I més concretament de la se-
va branca illenca. L’escena de
la presentació del primer lli-
bre de Víctor Fox/Gayà la
trobo senzillament genial:
com una espècie de missa
solemne d’una confraria, la
dels escriptors, caracteritza-
da per tenir pocs confrares,
tots coneguts els uns dels al-
tres... i la meitat barallats
entre ells.

El llibre s’obre amb una lí-
nia d’intriga –“Qui ha matat
Víctor Fox?”, pregunta la Ma-
ria, la seva germana, just en el
segon paràgraf– que després
es resoldrà d’una manera
molt més el·líptica que ex-
pressiva. Podríem dir que
aquesta és una de les vies
narratives que queden avor-
tades volgudament per l’au-
tor. El dubte que tinc és fins a
quin punt és defensable –i
rendible des del punt de vista
narratiu– l’existència d’un
personatge com la Maria, que
amb una pregunta tan potent

com aquesta obre la porta a
l’existència d’una possible
conxorxa que després, al llarg
del llibre, es diluirà.

UN INICI POTENT
A tall de resum podríem dir
que Víctor Fox és una novel·la
plena de suggeriments i
d’ambició. Una novel·la que,
per dir-ho de manera breu,
he de confessar que m’ha
agradat molt més com co-
mença –és a dir, la manera
com Gayà s’ha plantejat el
seu projecte– que com acaba.
No disposo de dades per sos-
tenir el que diré ara però tinc
la impressió que a Víctor Fox li
ha faltat un temps de madu-
ració dintre del calaix. Sem-
bla com si l’autor, encoma-
nat dels neguits del seu per-
sonatge, hagués abocat tot el
que portava dintre amb
presses, sense concedir-se la
sempre saludable distància
que dóna perspectives noves
a qualsevol text. D’altra ban-
da també em sembla detectar
–i lamentar– una certa des-
curança en l’edició del text.
Res greu, val a dir, però tam-
poc res que no s’hauria pogut
resoldre fàcilment amb una
atenta correcció de galerades
i una supervisió final per
part de l’editor.

Tanco aquest comentari
amb una frase que en la pà-
gina 76 del llibre pronuncia
el personatge Víctor Gayà i
que em sembla significativa:
“El millor escriptor és [...] el
que ha viscut més conscient-
ment les seves experiències, i
el que més ha sabut posar-se
en perill explorant el seu
subconscient”. Viure consci-
entment, posar-se en perill,
arriscar-se... tot plegat con-
ceptes de passió i de foc.
Conceptes que impliquen es-
berlar el mirall màgic del
walkie talkie i buscar el cara a
cara. De tot això tracta Víctor
Fox. Un experiment narratiu
que mereixeria no passar
desapercebut.

Un autor a tenir en compte
C A R L E S B E L L S O L À

E
l protagonista de la
darrera novel·la de
Víctor Gayà es diu
Víctor Gayà. L’in-
vent no és pas nou.

Fa quatre anys, Toni Sala co-
mençava Pere Marí dient: “Em
dic Toni Sala i fa molts anys
vaig tenir un amic que es
deia Pere Marí”. Gimferrer i
Catherine Millet, cadascú a la
seva manera, ens han ofert
no fa gaire sengles mostres
de literatura provocadora a
partir de la seva autobiogra-
fia. I, per acabar amb els
exemples, també Javier Ma-
rías i Elvira Lindo han jugat
al joc de l’equívoc entre rea-
litat i ficció. Sense oblidar el
nord-americà Paul Auster.

A Víctor Fox, però, Gayà fa un
pas més enllà i es presenta
com a testaferro d’un escrip-
tor volgudament ocult, el Víc-
tor Fox del títol, que esdevin-
drà l’autor d’una sèrie de lli-
bres que, curiosament, es cor-
responen amb tota l’obra an-
terior de Víctor Gayà, amb els
mateixos premis i editors.
L’autor mallorquí aprofitarà
aquest artifici per ajustar al-
guns (pocs) comptes amb el
món literari balear i català,
amb noms i cognoms reals.
L’autèntic pes de la història,
però, recau en la relació de
possessió i suplantació que

s’estableix entre Gayà (perso-
natge) i Fox, i en el triangle
enverinat que completa la do-
na d’aquest. Una relació com-
plexa i, a estones, malaltissa,
descrita amb una profunditat
psicològica remarcable. No en
va Víctor Gayà (escriptor) és
psicòleg de professió.

VICISSITUDS EDITORIALS
El que passa és que, si bé l’au-
tor es mou amb soltesa i se-
guretat mentre se centra en
els tres personatges principals
i en la seva obsessiva relació,
sovint no pot resistir la temp-
tació d’aturar-se en les vicissi-

tuds editorials dels seus llibres
(cosa que està molt bé si et
dius, per exemple, Martin
Amis). I, en ocasions, frega
perillosament la impudícia,
com quan es dedica a repartir
agraïments i salutacions a
prologuistes i ressenyadors
diversos; tant per tant, i per
compensar, també podria ha-
ver repartit més bastonades.

Víctor Fox és, en qualsevol
cas, una ambiciosa (no pas
pretensiosa) i més que inte-
ressant obra; una novel·la que
guanya entitat a mesura que
avancen les pàgines, i amb la
qual Víctor Gayà, després d’u-
na entrada tardana en el món
de les lletres, demostra que és
un autor a tenir en compte.


