
CríticaCrítica

RUTH MARIGOT

Pere Guixà ha publicat el seu quart recull de narracions
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E
n un volum miscel-
lani encara recent,
titulat Los discursos del
gusto, el professor
Francisco Rico inclou

un pròleg a una antologia de
contes de l’any 2002, titulat
Ideas y poéticas del cuento, en què
fa un extens repàs de l’evolució
del gènere a través dels temps.
En referència a l’època moder-
na, Rico distingeix entre el
conte tancat, defensat per Poe i
Cortázar, i l’obert, practicat per
Txèkhov i Hemingway. Si, en el
primer cas, el conte és un per-
fecte mecanisme de rellotge-
ria, amb un problema i una
solució, el segon es podria ca-
racteritzar, d’una banda, amb
una frase d’Unamuno que sos-
té que un conte amb argument
l’escriu qualsevol i que el més
difícil és escriure’n sense; i, de
l’altra, amb una, definitiva, de
Txèkhov: “Crec que, quan s’ha
acabat d’escriure un conte,
caldria esborrar-ne el principi i
el final”. Caldria afegir encara
una última citació, aquesta de
Ricardo Piglia –recollida, com
les anteriors, pel professor Ri-
co–, en què parla d’un relat
visible que n’amaga un de se-
cret, narrat de manera el·lípti-
ca i fragmentada: l’autor tre-
balla la tensió entre les dues
històries sense resoldre-la mai,
i fabrica la que queda emmas-
carada amb el que no es diu, el
sobreentès i l’al·lusió.

UNA EVOLUCIÓ CLARA
És evident que els contes de
Pere Guixà (Barcelona, 1973)
pertanyen al grup dels oberts.
Autor fins ara minoritari, però
cada vegada més prestigiós i
consolidat, ens ofereix un
quart llibre, aquest suggerent
Topolino, que, si bé enllaça com
és lògic amb els tres anteriors,
també marca una evolució
clara en una obra rara i singu-
lar. El conformen onze contes
en què la línia argumental es-
tricta, amb la introducció, el
nus i el desenllaç correspo-
nents, passa a un segon terme
enfront dels ambients i els
personatges retratats, vistos
amb una estudiada fredor, i en
què es transmet una impressió
general de desconcert a un
lector que, en certa manera, ha

de completar-los. La majoria
semblen petits retalls de vida
quotidiana, amb una línia ar-
gumental tènue, però seria
simplista qualificar-los de rea-
listes sense més ni més: una
sensació permanent d’estra-
nyesa o d’inquietud els recor-
re, si bé d’una manera vaga i
indefinida. I és en aquest punt
d’indefinició on hi ha bona
part de la seva força. El desen-
llaç inacabat de L’escorta, per
exemple –un conte que sem-
bla tenir un final esborrat com
els que deia Txèkhov–, és un
dels més torbadors que recor-
dem haver llegit aquests úl-
tims temps.

Hi ha, però, una diferència
bàsica amb l’obra anterior de
Guixà: aquest caràcter inquie-
tant és cada vegada més subtil.
Si No m’expliquis el final i La ca-
dena del fred, de L’embolic del
món, el seu llibre anterior, ens
torbaven, era perquè ens sub-
mergien en un món de mal-
son. A Topolino, en canvi, gaire-
bé no se surt d’ambients quo-
tidians: des d’un viatge amb
Interrail fins a la vida en una
pensió barcelonina en una
època d’eufòria del Barça, pas-
sant per una colònia d’estiue-
jants i un sopar d’empresa.

Però de tant en tant van sor-
gint petites esquerdes en
aquesta quotidianitat: un ma-
niquí “en un toll de fang i ai-
gua bruta”, uns clients excèn-
trics que s’inventen un nou joc
de futbol, el nen que desapa-
reix la nit que ve la cangur, la
tempesta durant un creuer, la
inquietud permanent del polí-
tic amb escorta.

PETITES DISFUNCIONS
La singularitat del llibre està
en el fet que aquests elements
no esclaten convertits en cops
d’efecte, sinó que es limiten a
apuntar petites disfuncions
en l’ordre aparent del món.
Cal destacar dos elements bà-
sics en l’assoliment d’aquest
clima subtil que mai no es
dispara: el primer és la creació
d’un veritable microunivers
en tots els contes –amb els
ambients, les accions secun-
dàries i els personatges se-
cundaris corresponents–, des-
crit amb una precisió lingüís-
tica que els atorga una gran
versemblança. El segon és el
protagonisme que en aquests
microuniversos assoleixen de-
terminats objectes: el maniquí
abandonat, les claus desapa-
regudes, el got de xampany

vessat, la joguina nova a la
mà del nen, les pilotes de
futbolí. També cal destacar
dues excepcions a aquest ca-
ràcter quotidià: d’una banda,
La vida amb Dúkula, a l’entorn
dels responsables d’una re-
vista de vampirisme amb re-
dacció a la Diagonal, d’un
humorisme desconcertant
que, pel fet de vorejar el conte
de vampirs sense ser-ho, hau-
ria fet les delícies del tras-
passat Joan Perucho; de l’al-
tra, el conte que dóna títol al
llibre, fantasia surrealista
amb alguns tocs foixians i
que recorda Galó forjat amb se-
da, del llibre anterior. La sen-
sació de perplexitat davant el
món que transmeten aquests
dos contes és, però, la matei-
xa que es respira en els res-
tants, si bé més exagerada.

No ens trobem, doncs, amb
un llibre fàcil –sense que re-
sulti d’entrada gens difícil de
llegir–, perquè l’autor no hi
fa, com no n’ha fet mai, con-
cessions de cap mena. És, això
sí, una obra madura, personal
i subtil, destinada als amants
de l’exigència formal, la pre-
cisió lingüística i el descon-
cert permanent. És, en una
paraula, literatura.

Sense fer
concessions

➤ Pere Guixà fa poc més
d’un any que col·labora re-
gularment en aquest suple-
ment amb la secció El Noti-
ciari, en què ens ofereix una
tria personal de l’actualitat
dels suplements literaris de
la premsa estrangera.

Com a narrador es va es-
trenar el 1999 amb L’examen
de l’autodidacte, seguit d’Àlies
Barcelona (2001) i L’embolic del
món (2002), i ara ens arriba
Topolino, tots quatre publi-
cats a Quaderns Crema.

La crítica sempre ha lloat
el seu estil de literatura
sense concessions i, de mica
en mica, els seus relats han
arribat fins a un públic cada
cop més ampli que valora
unes qualitats centrades en
un llenguatge molt ric i
acurat, unes descripcions
d’ambients i escenes sem-
pre ben dissenyades i unes
trames inquietants i obertes
per afavorir la intervenció
del lector. L.L.


