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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
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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




