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Ramon Guillem, a l’esquerra, amb Miralles i Vila, guanyadors dels Premis Octubre

Els plats exquisits dels sentits
N A R R A T I V A

M A N E L G A R C I A G R A U

Ramon Guillem, A foc lent.
Premi de novel·la eròtica Vall

d’Albaida. Edicions

Bromera. Alzira, 2004.

L’
activitat literària
de Ramon Gui-
llem (Catarroja,
1959) començà als
anys 80 centrada

sobretot en la poesia. N’hi ha
prou de recordar llibres de
poesia com ara D’on gran desig
s’engendra (1985), Les ombres se-
duïdes (1990), Terra d’aigua
(1993), Solatge de sols (1999) i
Maregassa (2002), i el darrer,
Celebració de la mirada, que
aconseguí la darrera edició del
premi Vicent Andrés Estellés
dels Premis Octubre. Conside-
rat un dels millors poetes de la
generació dels 80, ha rebut
premis com ara l’Ausiàs Mar-
ch, el Premi de la Crítica dels
Escriptors Valencians i el de la
Crítica Serra d’Or. Com a nar-
rador, ha publicat, entre d’al-
tres, el dietari La cambra in-
somne (premi Antoni Bru
d’Elx), el llibre de relats Ahir
van ploure granotes (premi Sal-
vador Espriu) i obres infantils.

A A foc lent s’endinsa en la
tradició eròtica europea amb
una novel·la contada en pri-
mera persona i amb un eleva-
díssim grau de complicitat
amb el lector, que narra l’a-
mor entre un escriptor i una
llibretera, narrant tot el pro-

cés de seducció i trobada dels
amants, amb unes descripci-
ons que mai ens deixen a
mitges tintes: la sensualitat és
present en funció de l’argu-
ment i de l’entramat dels per-
sonatges com a camí de la fe-
licitat o de la recerca del plaer.

REIVINDICACIÓ DE LA VIDA
A tall d’açò, la novel·la esdevé
una veritable reivindicació de
la vida mitjançant tot allò que
ens pot fer feliços, en aquest
cas, la música, la poesia, la
fotografia, la pintura i el ci-
nema, però tot filtrat a través

del cos de l’amant. En el relat,
el sexe és la via de descobri-
ment, per exemple, de Bruck-
ner, Picasso, Kubrick i Ausiàs
March fins al goig de l’amor
físic. Guillem domina el cane-
màs argumental, no l’interes-
sa sols si els amants van fer
l’amor o no, sinó que sap po-
sar-se en la pell dels personat-
ges i experimentar les seves
sensacions. L’autor renuncia a
les el·lipsis i sap recrear-se,
també, en allò que es dóna per
entès. No utilitza el sexe com a
element decoratiu. Es pot
veure, per exemple, en l’esce-

na en què, després d’anar a
escoltar uns poetes en un cafè
de València els dos amants fan
l’amor, amb una carnalitat
ben accentuada, llegint uns
versos del “gran amador” Au-
siàs March. El veritable erotis-
me –com el que hi ha en
aquesta novel·la– no pertany
sols al terreny de la realitat,
sinó també al de la fantasia o
l’experimentació de les sensa-
cions. Cal recordar, si més no,
que l’erotisme i la literatura
han mantingut, al llarg de la
història, una relació mútua-
ment enriquidora. En aquest

sentit, la novel·la exigeix un
lector intel·ligent que sàpiga
trobar les nombroses inter-
textualitats que Guillem ha
anat posant, com un veritable
fil d’Ariadna temàtic, dins de
l’obra. Referències i veus de
grans autors de la literatura
universal que demostren la
gran qualitat interna reflexi-
va i ideològica.

REFERENTS DINS DEL TEXT
N’hi ha prou de citar quan el
protagonista diu de refiló el
seu nom, Andreu V., en què hi
podem veure un petit home-
natge al protagonista de la
novel·la de Stephen Vicinczey
En lloança de les dones madures,
Andrea Vadja. O quan es parla
de “breakfast at Tiffany’s ” es
refereix tant a Truman Capo-
te com a Blake Edwards i a
Henry Mancini, director i
compositor de la banda so-
nora de la pel·lícula, respecti-
vament. O quan esmenta que
“la vida és un esclat de llum
entre dues tenebres”, com a
homenatge a Nabokov. O
quan fa referència a Yource-
nar, al Tirant lo Blanch, a la re-
lació d’Ausiàs March i la Divi-
na comèdia, a Cioran, a Este-
llés, a Canetti i al llibre Mas-
carada, de Gimferrer, entre
molts altres. Referents explí-
cits, perquè són obres en què
la riquesa està en la capacitat
d’incitar altres lectures.

Per tot això, cal veure
aquesta obra amb un deix de
saviesa, de sensualitat i de
recerca dels plaers, si es vol. I
tot amanit amb un argument
ben bastit, coherent i estruc-
turat. Amb aquesta obra, Ra-
mon Guillem ha sabut anar
més enllà d’una novel·la sim-
plement eròtica, tant pel que
fa al contingut com a la seua
reivindicació festiva de la
cultura.

L’estranger
N A R R A T I V A

J O R D I L L A V I N A

Joan Negre, La funesta
ideologia. 24è premi Just

Manuel Casero 2004.
Empúries. Barcelona, 2005.

L
a primera novel·la de
Joan Negre (Vic, 1978)
resulta convincent, i
és molt més que un
mer exercici de

tempteig. Està escrita en un
estil que els recordarà Toni
Sala i fins i tot Sergi Pàmies
(L’instint) i el Fonalleras de La
millor guerra del món. Ara bé,
només amb aquest estil –pul-
cre, sincrètic, reduït al nervi,
antiretòric– la novel·la passa-
ria desapercebuda. El que
destaca de La funesta ideologia
és la seva capacitat de suggerir
molts temes en ben poc espai,
d’apuntar dilemes morals,
neguits existencials. Hi ha pà-
gines en què un té la sensació
que està llegint Camus, per
exemple. L’home anul·lat per
la màquina de l’Estat totalita-
ri; l’home sol davant la droga
dura de certes ideologies. Ti-
telles tots, al capdavall, segons
Joan Negre.

La funesta ideologia es plan-
teja com una al·legoria de dis-
seny kafkià en una al·legoria

sobre l’abús de poder, sobre
l’extorsió, sobre els límits de
la llibertat personal, sobre la
incapacitat de fugida.

L’argument. En Tortiola ha
arribat en un poble anònim
tip de voltar món. No vol ser
més nòmada. S’instal·la en
aquest poble, es casa amb la
Neus. Però aquest lloc està
controlat rigorosament i tè-
tricament per una mena de
cacic execrable, el senyor Pi-
cota, que té tots els habitants
atemorits. Els fa ballar a tots
per un peu, li mengen a la
mà. Tothom acata el seu des-
potisme. Tothom beu a galet.
El color que defineix l’imperi
Picota és el groc –el groc de la
seva gavardina–. Un dia, en
Tortiola decideix comprar-se
unes botes vermelles. I, per
acabar-ho d’adobar, se les po-
sa; i es passeja pels carrers
amb les seves flamants botes
injurioses. Això és un desafi-
ament en tota regla. Així que
ho sap, en Picota el repta a
batre’s en duel. Cosa que

constitueix, de fet, tota una
deferència: no l’ha pelat a
sang freda, per l’esquena,
com caldria suposar d’un
bàrbar com ell. La gosadia
d’en Tortiola, el seu cert co-
ratge, li han permès guanyar
la gràcia del duel.

A partir d’aquí, el desple-
gament de recursos que exhi-
beix Negre és admirable.
¿Què en pot fer, d’aquest out-
sider, lliurepensador, d’en
Tortiola, que ha fracassat en
la seva vida professional, que
ha fracassat en la seva vida
sentimental –la dona li fot el
salt amb mig poble–, que no
ha fracassat en el seu paper
de pare, però poc se n’hi fal-
ta? ¿Què en pot fer? Tot de
coses, com veurem tot seguit.

El duel no fa cap gràcia a en
Tortiola. Sap que lleparà,
perquè Picota és un tirador
expert. Per tant, li queden
pocs dies de vida. Primer de
tot, pensa a fugir. L’obsessio-
na un pas estret entre mun-
tanyes. A ell res no el lliga al

poble, fora de la seva dona i el
seu fill. Ja és molt que no l’hi
lligui la fe cega en una doc-
trina, és a dir, la por, com a
tots els altres veïns. Els me-
canismes del terror esdeve-
nen molt eficaços. Concep
una existència més salvatge,
lluny de les fronteres del
municipi. Practicar un cert
neoprimitivisme. Ja es veu,
però, que la seva dona no el
seguirà. Ni el fill. Ara bé, el fill
encara defensa l’honor del
pare a l’escola. Que la Neus (la
dona) més aviat se’l passa pels
darreres. En el neguit i la in-
certesa dels dies previs al du-
el, el protagonista allibera
una gossa que viu lligada en
un tancat (en una petita em-
presa de pirotècnia).

SUBVERSIÓ DE VALORS
Negre juga, una vegada i una
altra, amb la subversió de va-
lors considerats universals.
¿Sabeu allò de l’interès gene-
ral que sempre és a la boca, o
a la ploma, dels politòlegs?
Doncs jo tinc la impressió que
el novel·lista se’n fot amb
molta gràcia. Aquesta sub-
versió, la paradoxa resulten
eines essencials en les mans
d’aquest nou narrador. En
Tortiola, posem per cas, és fill
d’un cràpula divertit, Xavot,
que s’ha passat la vida forni-

cant i procreant. Fins ha per-
dut el compte dels fills que té,
tots escampats pel món. El
protagonista sap perfecta-
ment qui és son pare, però de
sa mare no en té cap notícia

En Tortiola viu en família,
però no sap encara què és
l’amor. No representa cap
personatge pla, el protago-
nista, tot i el disseny al·legòric
de la història. Encarna l’home
líder que canviarà una situa-
ció estancada. Però parlava de
l’amor: fins i tot en Tortiola
s’arriba a preguntar si no
continua amb la dona per ca-
ritat, “per esperar un mo-
ment millor”. La rasqueta de
Joan Negre no deixa res per
descrostar.

La novel·la fa al·lusions al
suïcidi, descriu amb habilitat
la contigüitat entre l’ànima i
l’arma i grata els judicis mo-
rals que “fa la gent”. Al final,
sembla que l’amor pot redi-
mir de la mort i la barbàrie.
Vana il·lusió! No hi ha un pam
de net, ens avisa Joan Negre.
Se sol dir que les primeres
obres revelen la pretensió de
voler parlar de tot. Aquesta
parla de gairebé tot –o ho
apunta gairebé tot–, però no
es nota. Ho fa amb tacte, amb
competència narrativa. T’ho
vas trobant a poc a poc, en
cent pàgines. Tot un mèrit.


