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Pere Guixà ha publicat el seu tercer recull de contes

Pere Guixà, encisador
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Pere Guixà, L’embolic del món.
Quaderns Crema.

Barcelona, 2002.

S
egueixo Pere Guixà
des del seu debut, fa
tres anys, amb L’exa-
men de l’autodidacte. I
ara, amb dos llibres

més al carrer, puc assegurar
que no me’n penedeixo gens,
d’aquest seguiment. Els tren-
ta-quatre contes que configu-
ren tota l’obra publicada fins
ara per aquest barceloní nas-
cut el 1973 són una mostra
suficient per adonar-nos que,
amb Guixà, ens les havem
amb un autor dotat amb un
univers propi i una manera de
posar-lo damunt del paper
enormement personal i atrac-
tiva. Encisadora, diria.

El concepte de conte entès
com a vehicle per a l’esclat de
l’enginy o com a artefacte
narratiu perfecte i rodó com
una esfera (per entendre’ns,
les tendències obertes per
Calders i Monzó) té molt poc a
veure amb la manera com Pe-
re Guixà afronta la seva feina.
Ell irromp en la vida dels seus
personatges en el moment
que li sembla més adequat (un
moment que, diguem-ho de
passada, la majoria de les ve-
gades té poc a veure amb el
que es podria considerar un
inici convencional). Quan
hem entrat en el seu món, als
herois de Guixà ens els tro-
bem ja immersos en els seus
conflictes; algunes vegades
sabrem d’on provenen, altres
vegades, en canvi, no. Tant és,

però. Els acom-
panyarem du-
rant unes quan-
tes pàgines i
quan les lleis se-
cretes de l’autor
així ho dictami-
nin els abando-
narem a la seva
sort. O dissort.
Talment com si
anéssim pel
món amb una
càmera cinema-
togràfica i la
plantéssim da-
vant d’algun in-
dret o personat-
ge als quals fil-
marem fins que
ja no ens inte-
ressin les seves
peripècies o en
trobem uns al-
tres de millors.

Tanmateix no
voldria que nin-
gú deduís del
que acabo d’es-
criure que Pere
Guixà funciona
a base d’impro-
visació. Ben al
contrari, pocs
autors com ell
–i sobretot de la seva edat–
desprenen, en llegir-los, una
sensació tan gran de control
sobre les històries que tenen
entre mans. Una sensació que
es consolida quan afrontem la
relectura dels seus contes.
Perquè m’apresso a dir que la
manera de fer de Pere Guixà
–que pot sorprendre en una
primera aproximació– es per-
cep en tota la seva amplitud
quan tornem a llegir els seus
contes. Quan ens adonem que
l’anècdota argumental és un

ingredient més –i no el més
important– de la recepta. I
que hi ha rutes amagades i
arquitectures internes que no
sempre detectem a la primera.

Més amunt parlava d’una
càmera de cinema. No és una
referència gratuïta, aquesta,
creguin-me. Perquè el que dó-
na als contes de Pere Guixà
una subtil quarta dimensió
que els fa memorables és la
manera com l’autor es plan-
teja escriure’ls. Parlo de la
mirada. És a dir, de l’estil.

El món, tal
com el veu
aquest home, és
un indret in-
complet i em-
bolicat, poblat
d’individus
també incom-
plets i emboli-
cats amb po-
ques aspiraci-
ons més que
anar sobrevivint
amb un mínim
de dignitat i
prou. Savi do-
minador del re-
curs de l’el·lipsi,
l’autor coneix
perfectament el
que l’interessa i
el que no d’a-
quest món que
domina i que
ens vol trans-
metre. Sap,
doncs, quina
part és impor-
tant per
fer-nos-la saber i
quina altra ens
l’hem d’imagi-
nar els lectors.

Pere Guixà
també és un re-

marcable dissenyador d’esce-
nes. Un tanatori, una residèn-
cia d’avis, el canòdrom Meri-
diana, el tram d’un riu entre
dos ponts o el pati d’una es-
cola –escenaris on transcorre
la vida d’alguns dels perso-
natges dels seus contes– ens
arriben descrits amb un llen-
guatge d’extrema precisió que
sap destriar els detalls neces-
saris perquè tot funcioni a fa-
vor del que l’autor ens vol ex-
pressar. Guixà subjuga ja a
partir del llenguatge.

Una altra de les virtuts de
L’embolic del món d’ara –com
abans L’examen de l’autodidacte
(1999) i Àlies Barcelona (2001)–
és la gran llibertat que l’au-
tor posa en pràctica a l’hora
de triar els temes de les seves
històries. Qualsevol assump-
te li serveix com a punt de
partida: la batuda per un
bosc a la recerca d’una cria-
tura que s’ha perdut, un en-
càrrec a un periodista perquè
entrevisti el seu oncle es-
criptor, una empresa disco-
gràfica amb un alt grau
d’autoexigència, les dèries
d’un repartidor de pizzes... I,
un cop disparat l’assumpte,
entra en acció novament el
talent de Guixà per retorçar
la història fins a capgirar-la i
disparar-la cap a tombants
insospitats.

UN AUTOR DE GRUIX
Podríem estar-nos-hi més es-
tona, parlant de Pere Guixà.
Fóra bo, per exemple, no
perdre de vista una certa co-
micitat –parlar de sentit de
l’humor em semblaria un pèl
desmesurat– en les seves
històries. I de molts altres
aspectes que cada lector sa-
brà trobar pel seu compte, tal
com passa amb els autors de
gruix. Si haguéssim de re-
metre’ns a la terminologia
cinematogràfica –l’ombra de
David Lynch no és pas tan
llunyana– diríem que Pere
Guixà és un autor que domi-
na de manera summament
notable l’argument, la plani-
ficació, l’escenografia i la
dramatúrgia de les seves
obres. I d’aquest domini es
desprèn precisament la seva
absoluta llibertat d’acció.

Tres llibres en tres anys.
Un total de trenta-quatre
contes que val la pena llegir
d’una tirada. I rellegir-los,
creguin-me. Segur que s’afe-
giran sense problemes a la
llista dels que pensem que
Pere Guixà hauria de deixar
de ser un autor de culte –és a
dir mal conegut– ara mateix.

Sandvitx d’orfe amb
farciment de perdonavides
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Jonathan Lethem, Huérfanos
de Brooklyn. Mondadori.

Barcelona, 2002.

S
i aquest món fos just
i Déu existís, a Mon-
dadori hi hauria dues
persones que viurien
felices la resta dels

seus dies. Una és la que va tenir
la idea de llançar la col·lecció
d’autors americans que il·lus-
tren The Next Generation i l’altra
la que va elegir els escriptors.
Podria ser que les dues perso-
nes estiguin a punt de l’acomi-
adament, mirant les xifres de

vendes de tots i cadascun dels
exemplars que es van editant,
tractant de no agafar excessiu
afecte als seus companys d’edi-
torial, amb la seva taula i el seu
salvapantalles de Bobby de Niro
etapa taxista mohicà... Ens
quedarem –ara també– amb
els braços plegats? ¿Què espe-
rem per atapeir l’e-mail de l’e-
ditorial pregant i exigint el seu
ascens, el seu augment de sou,
la seva ronda pagada a totes les
cocteleries d’aquest país? Si ho
vas poder fer per Bustamante
ho pots fer per Foster Wallace.
Per posar un exemple.

Perquè la proposta té el seu
què i l’encert de l’elecció està
sent gairebé impecable. M’ex-
plico. Cabia la possibilitat de

caure en autors que enlluer-
nessin en la primera pegada,
excessius, provocadors, carn
de best seller truculent o sim-
plement per a addictes al fas-
hion. Però no. La majoria dels
autors, si són una novetat, ho
són amb els peus ferms, con-
solidats, majúsculs o simple-
ment amb talent, deutors de la
seva tradició literària tant com
del més immediat present. En
definitiva, per bé i per mal,
testimonis i protagonistes de
la seva cultura hiperrealista,
cruel, absurda i fascinant, de la
seva voluntat d’unir qualitat i
consum de masses: hambur-
gueses a Maxim’s abans que
nouvelle couisine al menú de
migdia al Zendo Snack.

I dins d’aquesta línia de
qualitat i accessibilitat s’en-
quadra la novel·la de Lethem.
Oblida’t dels adjectius su-
perlatius, l’etiqueta de rein-
ventor de la sopa d’all i de
Gran Esperança Blanca, Jonat-
han Lethem és, llis i ras, un
escriptor solvent que escriu
fàcil i s’atreveix amb un gè-
nere –la novel·la negra– des
d’una visió postmoderna de
l’assumpte, obrint les costu-
res i transgredint amb ironia
el just perquè sembli dife-
rent la recepta de sempre –la
femme fatale, l’argument més
embolicat que el codi del teu
ADN, els iaiets mafiosos en-
tranyables i un Brooklyn en
blanc i negre–. Ho fa i, a més
a més, molt bé.

L’ombra que empara la
narració no són els clàssics
de la novel·la negra sinó el
Norman Mailer de Tough Guys
Don’t Dance, present de llarg a
llarg de la narració i sobretot
a la part final que passa en
un poblet portuari de Maine,
i la basa és el seu protago-
nista, que, evidentment, no
és Marlowe sinó una d’a-

questes maquinàries pesades
en l’ajustament, un incest
entre American Psycho i
Mickey Mouse: un afectat per
la síndrome de Tourett, un
sac de tics, una paret plena
de pantalles de televisió en-
ceses alhora.

Aquest protagonista –Lio-
nel Essrog– omple la novel-
la, li dóna vida i evita que
caigui per camins ja molt
freqüentats. Això i la ironia
del plantejament: quatre
adolescents en un orfenat de
Brooklyn són rescatats per un
perdonavides de segona
–Frank Minna– que els uti-
litza per a treballets sota la
cobertura d’una agència de
lloguer de cotxes. Tot va bé
fins que els orfes es tornen a
quedar sense pare: Frank és
assassinat. Sense nord, sense
allò que els mantenia units,
vaguen perduts per la ciutat
buscant pistes, intentant que
el món continuï igual, que,
en l’essencial, no canviï res.
Bingo: l’emperador Claudi de
la novel·la és qui acaba el
trencaclosques. Val la pena
saber com i per què.


