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Rigor
i intensitat

Joan M. Oleaque
Des de la tenebra. Un descens al cas Alcàsser

Empúries, Barcelona, 2002
267 pàgs.

Aquest llibre pot provocar una reacció de re-
buig només en conéixer el tema de què tracta.
Fins i tot, alguna gran superfície s’ha negat a la
presentació de l’obra perquè no s’ajusta a la
seua línia d’evitar ferir la sensibilitat d’algun
client. No són rebuigs injustificats, fins a un cert
punt, és clar. Els brutals successos del cas Alcàs-
ser generen un sentiment de repulsa radical i
comprensible. També l’abús i la manipulació
mediàtica de la tragèdia de les tres xiquetes han
contribuït a una certa sensació d’afartada. Però,
d’altra banda, tots aquests elements plegats són
matèria sensible per a un exercici de bon perio-
disme, que intenta no només relatar fidelment
mitjançant nombroses fonts el que va passar,
descrivint els fets de la millor manera possible
—primera premissa de l’ofici—, sinó també
donar claus d’interpretació d’un comportament,
d’una època, d’unes persones que es converti-
ren en personatges públics arran d’un assassi-
nat múltiple que va commoure tot el país. Un
antídot contra l’oblit i la banalitat.

Escrit al llarg de gairebé deu anys per aquest
periodista de Catarroja, és un exercici apassi-
onant de periodisme redactat originalment en
la nostra llengua que fa superar de seguida el
possible rebuig inicial en iniciar-ne la lectura.
L’ànsia de coneixement, de saber-ne més,
s’apodera del lector gràcies a l’intens pols nar-
ratiu que imprimeix l’autor al relat, a l’acura-
da distribució de la informació, als detalls so-
bre la vida dels anys vuitanta i a la descripció
dels personatges i del context social en què
varen créixer. És clar que els fets són injustifi-
cables, però aquells que els varen perpetrar no
deixen de tenir la condició d’éssers humans,
per molts sentiments contradictoris que això
genere. I res no és alié al periodisme o a la
literatura. L’autor no ha sucumbit a la tempta-
ció de novel·lar els fets, mantenint-se a una
certa distància d’un referent literari i també del
nou periodisme, com ara A sang freda, de
Truman Capote. La primera part és el fruit d’una
llarga investigació d’Oleaque, que va ser veí
d’Antonio Anglés i altres protagonistes i que
els va conéixer. Descriu els fets des de l’eixida
de les xiquetes de casa fins que se’n van des-
cobrir els cadàvers, s’inicià la persecució
d’Anglés i es practicà la detenció de Ricart.

Utilitza totes les fonts possibles, des del sumari
judicial, fins als testimonis de persones que
varen tenir relació directa amb els protagonis-
tes. Alguns ja no viuen, víctimes de l’heroïna,
que, amb l’atur, és el flagell d’una barriada de
l’extraradi d’una població dormitori com és
Catarroja, a pocs quilòmetres de València. La
contextualització històrica i els detalls de cai-
re sociològic contenen alguns dels aspectes
més interessants del relat. A més a més, Olea-
que fa aportacions noves al cas, com la des-
coberta que Anglés ja havia infligit les matei-
xes tortures que patiren les xiquetes a una an-
tiga núvia drogoaddicta. També presenta evi-
dències contra la teoria conspiradora que in-
volucrava en el crim més persones a banda de
Miquel Ricart i Antonio Anglés, fins i tot polí-
tics. Oleaque no estalvia res en la narració. Hi
ha, per tant, pàgines esgarrifoses, com ho és el
sumari mateix, però mai no s’hi esplaia. Potser
crida l’atenció en alguna ocasió aïllada l’ús d’un
llenguatge massa apel·latiu, amb què l’autor
sembla implicar-se o voler emfasitzar la seua
visió. No cal, perquè el relat ho diu tot.

La segona part analitza el judici del cas i el
circ mediàtic que s’hi creà al voltant. Tot i que
no és l’objectiu del llibre, potser s’hi troba a
faltar una explicació més complexa del gran
ressò social que despertà. No només va ser
conseqüència de la campanya mediàtica. Però
són aquestes pàgines de crítica argumentada
les que colpiran també per la misèria i l’estultí-
cia en els usos i els abusos dels mitjans de co-
municació més groguencs, dels quals la televi-
sió és el vehicle principal, sense oblidar tam-
poc el paper actiu de l’audiència massiva. Molt
apropiadament, l’autor considera que el cas
Alcàsser suposa un punt d’inflexió en el perio-
disme espanyol, que va obrir de bat a bat les
portes als reality shows i al telefem.

Ferran Bono

Pere Guixà
L’embolic del món

Quaderns Crema, Barcelona, 2002
188 pàgs.

Tres llibres en tres anys. Un total de trenta-
quatre contes, onze dels quals conformen L’em-
bolic del món, el darrer recull de Pere Guixà,
publicat per Quaderns Crema. Vet ací el còm-
put creatiu —si més no de papers publicats—
d’aquest autor barceloní que, com una servi-
dora, enguany enceta la trentena. Així doncs,
tres llibres, tres anys, trenta-quatre contes i trenta
primaveres. Certament, senyor Guixà, es tro-
ba en el seu moment tres. No sé si en tot aquest
entrellat cabalístic l’astrologia hi té alguna cosa
a veure, la bona qüestió és que, per a Guixà,
el 3 és un bon número —el de la sort, potser?—
, que  ha imprès en el seu quefer literari un rit-
me prudent, gens menyspreable, de treball i de
publicació, amb tres ingredients decisius: vari-
ació temàtica, frases rítmiques i finals oberts. I
els resultats també són tres vegades satisfacto-
ris: gran explorador d’històries quotidianes,
gran control sobre aquestes i gran capacitat per
dissenyar escenaris —un tanatori, una residèn-
cia d’avis, el canòdrom Meridiana, el pati
d’una escola... I és que Guixà posseeix una
sinceritat literària fonamental i una personali-
tat artística definida. Ens trobem davant d’allò
que se sol anomenar un autor dotat d’un uni-
vers propi i amb una voluntat d’estil bastant
consolidada. I aquestes qualitats es completen
amb una capacitat d’observació despietada,
tot i que sensible, instrumentalitzada amb un
llenguatge d’alta precisió. Gens d’afectació,
d’altra banda. No és un d’aquests virtuosos del
detall, sinó que sap destriar-ne els necessaris,
lliscar per sobre d’allò accessori, que no ve a
tomb —per a la narració, és clar— i esmunyir-
s’hi. On? Rere un tel discret —l’espai predilec-
te dels autors sincers—, amb no massa ínfules,
les justes per sobreviure entre llops.

A L’embolic del món no trobarem una unitat
temàtica dels contes —una altra vegada la
gran llibertat que l’autor exerceix a l’hora de
triar els temes de les seues històries—, però sí
que veurem com l’autor ha continuat optant per
temes populars que li serveixen com a punt de
partida que després trescaran per tombants
insospitats: la batuda per un bosc a la recerca
d’una criatura que s’hi ha perdut, un encàrrec
a un periodista perquè entreviste el seu oncle
escriptor, les dèries d’un repartidor de pizzes,

La insistència
del tres



15

Alcoi/Solsona

el baló d’uns escolars que cau al pati d’un veí,
etc. En l’últim recull de contes de Guixà —i
també en els anteriors— el tramat d’històries
d’aparença trivial i tranquil·la desemboca avi-
at en misteri i tensió, desconcert i absurd. A
més, com L’examen de l’autodidacte (1999) i
Àlies Barcelona (2001) —els dos llibres ante-
riors de Guixà—, presenta una barreja d’ele-
ments fantàstics i realistes, en què els territoris
de la quotidianitat trontollen i descobreixen un
panorama inquietant. Tot i que l’autor reconeix
la influència de Kafka, Borges, Cortázar, Cal-
ders o Monzó, la seua manera d’enfrontar el
conte té poc a veure amb aquests referents. I
és que, si abans parlàvem de finals oberts, el
que realment distingeix la manera de fer de
Guixà són els inicis poc convencionals de les
narracions. Ell irromp en la vida dels personat-
ges en el moment que li sembla més adequat.
D’ells i de les seues vides en sabrem ben poc.
Ni falta que ens fa. I de la mateixa manera que
entrem en el món dels herois de Guixà, n’ei-
xim: quan l’autor així ho vol i de puntelletes,
sense fer massa soroll, no siga cas que els
destorbem, aquests «superherois de barri».

En definitiva, Pere Guixà és un autor modern,
la qual cosa no vol dir que faça modern —i és
que la paraula arrossega una col·lecció de
connotacions tan horripilants que em fa recan-
ça gastar-la sense acotacions. Una mica d’ai-
re fresc, doncs, en el panorama del conte ca-
talà. Atent i respectuós amb el llegat dels seus
predecessors, Guixà és un d’aquells escriptors
que s’imbueix primer de les regles per atrevir-
se, després, a subvertir-les. És, ja ho hem dit
adés, un artista. Un artista en el seu moment
precís d’esclat, que té coses a dir amb un estil
vigorós. Senyor Guixà, li desitge tres vegades
sort. Ara que, amb el 3 del seu costat, no crec
que necessite els meus auguris.

Alícia Toledo

Narcís Clotet; Pau Rubio
Coses que feia el meu avi

Grata Lectura, Barcelona, 2002
120 pàgs.

Si poguéssim establir com a gènere el «do-
cumental literari», aquest llibre en seria un
representant inequívoc. Narcís Clotet (1963)
i Pau Rubio (1978) hi presenten un epistola-
ri de cartes encadenades, en què recorren
les traces que han deixat, en la seva memò-
ria de néts, les vides de dos dels seus avis.
En resulta un exercici afinat de microhistòria
testimonial, de comprensió assumidament
parcial però  reveladora de les raons del
viure d’unes persones singulars i irrepetibles.
Homes «d’extracció humil»; o sigui, sense
dret a formar part de la gran història més que
agregadament, gregàriament. Això és el més
provocador d’aquest treball: la voluntat va-
lenta d’apostar per la dignitat literària de les
biografies d’un paleta solsoní i d’un repre-
sentant de comerç alcoià.

L’obra de Clotet i Rubio suposa, en certa
manera, l’aproximació a una generació ter-
minal, la dels seus avis. Són la gent que va
viure l’anomenada Guerra Civil Espanyola,
o també, fora de les nostres fronteres, l’ano-
menada Segona Guerra Mundial. Però, al-
hora, en definitiva són l’última generació
formada del tot abans de la instauració de
la Societat de l’Espectacle, per dir-ho en
paraules de Guy Debord, que apuntava ja
l’any 1967: «Le spectacle est une guerre de
l’opium permanente pour faire accepter
l’identification des biens aux marchandises».

No en va, Coses que feia el meu avi és
una reivindicació generacional (i masculina)
feta des de dos autors crescuts ja plenament
al si d’aquesta nova societat, potser amb el
privilegi de l’atenuació que els ha ofert el fet
de provenir de nuclis urbans menors,
semirurals. Això els facilita una certa com-
prensió dels codis socials anteriors en què
encara van ser educats i, alhora, els deixa
orfes en la nostàlgia, per al futur, d’aquells
«béns» quotidians no valorats com a merca-
deries.

No es tracta d’una revisitació aïllada
d’aquesta generació. La llista s’allargaria en
un repàs de programes televisius recents i
d’altres textos literaris. Les recreacions tele-
visives han tendit sobretot a oferir una revi-
sió anecdòtica del passat, amb més o menys

nervi narratiu, però desactivada de les ten-
sions que aquests períodes recents ens han
deixat en herència, en una operació trampo-
sa de consens a posteriori. És, per enten-
dre’ns, l’estratègia Forrest Gump, que con-
sisteix a rescriure la història recent i a pre-
sentar-la com a superada, en el cas d’aques-
ta pel·lícula a través de la mirada pueril d’un
idiota. En altres ocasions, és directament la
mirada pueril d’un nen (Cuéntame cómo
pasó, TVE1), o el punt de vista complaent i
intimista d’una burgeseta de bon cor (Temps
de silenci, TV3), o la pàtina banalitzadora
d’un plató de show televisiu dels setanta
amenitzat amb una orquestreta de festa
major (Temps era temps, TV3).

Però hi ha, esclar, una altra manera de
reconstruir i de fer-se preguntes sobre el
passat recent: assumint-ne, i construint-ne, la
vinculació amb els problemes comunitaris i
individuals de les nostres societats actuals.
Potser un dels millors exemples, d’aquesta
segona línia, en sigui la pel·lícula A Straight
Story (1999), una obra mestra dirigida per
David Lynch. És la història d’un vell, Alvin
Straight (un cognom carregat de sentit), que
decideix anar a visitar el seu germà malalt,
i fer-ho pels seus propis mitjans. Com que no
li permeten conduir, i el viatge és llarg, de-
cideix anar-hi amb una segadora de gespa.
En una pausa forçada del viatge coneix un
altre vell, també un excombatent, i parlen de
la gent com ells, i Alvin li diu: «Everyone
trying to forget. I can see it still in a man right
away. [...] It was one hard day after another
hard day all strung together.»

Pau Rubio inicia, justament, el llibre amb
aquestes paraules: «Si li haguera de parlar a
algú del meu avi, començaria per parlar-li del
silenci. Dels seus silencis» (p. 7). I Narcís Clo-
tet s’ho explica: «Heus aquí el que jo anome-
no l’estratègia del cor. Ben simple: que no s’es-
capés mai davant els nens que els adults a
voltes són incompatibles i incompetents. Per
nosaltres van callar [...] “Una farsa?”, et pre-
guntaràs. Potser  sí. En tot cas et vull dir que
per la innocència dels uns i la constància dels
altres la farsa es va fer amor» (p. 13).

Baralles familiars, injustícies dels podero-
sos, una guerra, enganys i fracassos, petits
èxits, rutines, malalties, cotxes utilitaris i bi-
cicletes... Coses que feia el meu avi és una
mostra d’honestedat autoral, a la qual pot-
ser li ha faltat només una major confiança a
l’hora d’apostar pel material narratiu que
conté, sovint poc desenvolupat, i també pel
color dialectal, sovint perjudicat per l’obser-
vació normativa. El tractament documental,
penso, ho hagués agraït. Malgrat això, una
escriptura clara i precisa acompanya el lec-
tor al llarg d’un camí, generós, de memòria
familiar i d’autoreconeixement històric.

Esteve Miralles




