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cavall entre Pere Calders i Raymond Carver, No és el que
sembla resulta irònic des del mateix títol, encertat pel que suposa
de denominador comú en el recull de relats, inclòs el to, d’una
ironia tan refinada que gairebé provoca el dubte. Des del realisme
fins a la ciència ficció, passant per l’onirisme, cada relat breu, nar-
rat amb tècniques postmodernes –ha arribat ja el moment d’ano-
menar-les postpostmodernes o caldria buscar un nou terme, ni
que sigui per distingir la cronologia del propi terme?–, amb un
ritme trepidant i eficaç senzillesa, colpeja el lector pel cop d’efec-
te que demana el gènere, però sobretot pel cru retrat de la condi-
ció humana, inserit aquí en temes contemporanis.

Josep Igual pot provocar el somriure en el lector estúpid, el
somriure amarg en el lector beneit i el somriure amarg i la refle-
xió en el lector una mica o molt intel·ligent. Per això la seva pro-
posta agradaria, si la llegissin, a un ventall ampli de lectors. 

El pas del temps vist com un bucle absurd, la rutina expressa-
da en la relació en parella o els anys de treball, l’home convertit
en un animal petit esclafat per l’home, simbolitzat per un gegant
en forma d’ombra, són exemples dels temes recurrents a l’obra,
que reflecteix l’embut de deshumanització actual des de la mira-
da de l’escèptic, per no dir del cínic, amb una mirada humorísti-
ca que insinua la impossibilitat que res de fet podria ser diferent
de com és atès l’atzucac existencial. És precisament la ironia per
l’acceptació de la realitat amarga el que endolceix la resignació
dels relats a l’hora d’afrontar-la, i el marc absurd pel que fa a
situacions i personatges lluny de morir en si mateix transcendeix
en fer que el lector reconegui les problemàtiques tractades. I
sovint la ironia té un doble component. És el cas del recurs de
personatges robots –una ciència ficció avui ja no tan fictícia–,
d’un costat reflex de la pretensió d’un món millor a través de la
tecnologia, i de l’altre de la desesperació en la contradicció que
suposa la deshumanització gràcies justament a l’abandonament
de l’home quan l’home està al servei de la màquina. En aquest
sentit, Igual rebla el clau en el senzill relat Gràcies pel ball, una
excel·lent concentració del patetisme a què mena la contradicció
del sistema de vida present: la deshumanització a través de la
màquina que ha creat l’home com a pretensió de font d’afecte per
a l’home.

En els contes realistes, Igual defuig el maniqueisme pel que fa
als personatges i a les idees de fons. Si bé les situacions de vega-
des ens poden semblar exagerades en la seva constant negativitat,
no és en això on hi posa èmfasi. La mala ratxa del personatge del
relat Ganes de plorar resulta humorística pel que fa a l’atzar nega-
tiu, però si quan el lector acaba de llegir-lo se sent commogut no
és per l’empatx d’humor, sinó per la versemblança de la narració
reflectida en la mesquinesa dels personatges. De l’home.

Molt recomanable. I més ara, un cop passat el demencial Sant
Jordi.
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Josep Igual (Benicarló, Baix Maestrat, 1966) viu a Sant Carles de la
Ràpita, Montsià, i és periodista. Va fundar les revistes Raval de lletres
i Passadís. Conrea diversos gèneres literaris, com la poesia, el
conte, l’articulisme, la cançó, el dietari i la novel.la. Ha rebut diver-
sos premis, com el Ciutat de València de poesia o el Sebastià Juan
Arbó de narrativa. Entre altres obres, ha publicat 35 poemes
(1988), Lector d’esperes (1990), El cor cansat (1997), Cabotatge
(1997), L’any de la fi del món (1999), Torn de nit (2005), Poemes esco-
llits (2007) i les recents Uomo qualque i Fugida en cercles.
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