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(Barcelona, 1973) ha estudiat Filologia Romànica. És autor de quatre
llibres de contes: L’examen de l’autodidacte (2000), Àlies Barcelona
(2001), L’embolic del món (2002) i Topolino (2004), tots publicats a
Quaderns Crema.

Crítiques
No pots no sentir-ho

BZN_59

Autor_Pere Guixà

Editorial_Quaderns Crema

Pàgines_192

stan sempre molt sols, els personatges de Pere Guixà. Havent de fer
de cicerone d’una suïssa que arriba a Barcelona amb una beca. Davant d’una
companya del curs de cinema, en un bar enfront del registre de la propietat, o,
no cal dir-ho, mirant de guanyar la costa europea per poder reiniciar el programa
vital amb unes condicions més dignes. Recorren a una gestualitat determinada:
sovint els personatges resulten més explícits pel que fan amb les mans o pel que
expressen amb la cara –la cèlebre comunicació no verbal, tan del gust del
professor Serrano– que no pas pel que diuen. Hi ha un jugador de futbol que,
en el moment de fer un gol clau, es bloqueja i no sap com celebrar-ho. Abans,
però, hem llegit una prolixa llista de celebracions (només n’hi manca una:
aquella tan ridícula del sevillista Alves, que es va tocar amb una gorra de pare
Noel en un partit nadalenc). No sé si són personatges postmoderns, postnaci-
onals o prenacionals. Però sí que em sembla que se’ns mostren sols –més que
no pas aïllats, una mica solitaris–, per idiosincràsia, i aquí hi ha una de les
originalitats de la literatura de Guixà. La referència, en un dels contes, a Day is
Done, de Nick Drake, es converteix, així, en un detall de qualitat per fer avinent
tot un món d’individus un punt excèntrics i sense cap ganes de fer-se adults,
decebuts de com els va a la vida.

Aquest és el cinquè llibre de relats de Guixà, autor important de Quaderns
Crema que no segueix ben bé les passes de Monzó o Pàmies. La seva llengua
és diferent de la d’aquests dos autors, més adjectivada, com si diguéssim. Un
personatge no adreça “cap mirada escarida a X”; un altre fa una veu “melosa i
flèbil”. Una mica més enllà, hi apareixen uns “llençols esfotrassats” (que no sé
què vol dir, però que fa molt d’efecte). Guixà, com aquells dos, utilitza inicials
per designar els personatges –potser per llevar-los qualsevol pàtina de localisme:
val més això que no pas els noms inventats d’inspiració anglogermànica–. En
El lloro de Flaubert, Barnes es fotia d’aquest recurs. Però Kafka també el feia
servir, i es mereix un respecte. Si no que, quan estàs llegint, aquest recurs més
aviat complica les coses. I fins i tot les hi complica a l’autor, que pot incórrer en
lapsus (com el de la pàgina 127).

Els relats de Guixà tenen, molt sovint, un argument difús. Abans esmentava
Pàmies. En l’últim llibre d’aquest, hi ha un conte que explica com una colla de
tolits visiten una mena de guru, que els cura (o almenys s’ho creuen). El
protagonista, però –que havia sentit cantar les excel·lències del mestre en
qüestió–, no reconeix cap efecte benèfic en l’actuació d’aquest gamarús damunt
el seu cos, però no diu res, calla com un puta, perquè no vol desentonar de la resta
de malalts. En No pots no sentir-ho, hi ha un relat en què un periodista vol fer un
reportatge sobre una mena de secta (el Cenacle), regida per un seu antic
company d’escola, Bida. Molt més llarg i erràtic que el de Pàmies, acaba amb
la detenció del guru i la seva dona. L’atmosfera del relat, com la del titulat
“L’avinguda”, és una mica kafkiana (o cortazariana), però no acaba d’atrapar. Hi
trobo a faltar estilització. Tres quarts del mateix amb el conte “El mur de
contenció”, en què un personatge rastreja la vida d’un escriptor català a Londres,
mort a 26 anys.

Guixà descriu un moble bar o un got de whisky dins del qual hi salten
bombolletes de soda, i et deixa clavat. M’agrada molt la insistència en certs
detalls absurds del comportament humà. I aquella història dels treballadors d’un
hotel: els llocs secrets, la vulgaritat de la relació entre els assalariats. Subscric la
seva poca afició a moralitzar. Però moltes vegades tinc la impressió que s’ho
passa millor polint la seva escriptura que no pas explicant-nos una història. I de
vegades em sembla que la història resulta massa gratuïta, ves per on.
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