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Manuel Baixauli (Sueca,
1963) va concebre l’escrip-
tura de L’home manuscrit
un dia que, caminant per

camps erms, va trobar una casa aban-
donada amb la porta oberta, hi va
entrar i va veure que tenia les parets
esgrafiades de dalt a baix, totes ple-
nes de paraules. La força germinal
d’aquesta imatge inquietant creix i es
desplega amb sentit i rigor a la
novel·la per dreçar un artefacte litera-
ri que li fa justícia.

L’home manuscrit ens fa entrar
dins la història d’un personatge que a
mitja novel·la ensopega amb el seu
autor. Comença a sospitar que hi ha
alguna cosa estranya a mesura que va
trobant, en diferents moments de la
vida, relats que l’interpel·len directa-
ment, que actuen com a epifanies indi-
cadores d’una autoria incerta: fines-
tres obertes en la seva quotidianitat de
noi orfe en una Sueca que resisteix
amb dificultats els embats de l’especu-

lació immobiliària i on ressona l’eco
d’un escriptor enigmàtic com Josep
Palàcios i el riure absent de Joan Fus-
ter (també un grafòman reescrit i que
algun dia serà salvat de l’oblit, com el
nostre protagonista, per alguna lecto-
ra que li traurà la pols als seus vo-
lums…). Aquestes irrupcions ficcio-
nals imprevistes l’aboquen a una exis-
tència essencialment literària: el prota-
gonista tria la radicalitat solitària
d’una escriptura ininterrompuda,
d’un diaterisme exhaustiu i d’una rees-
criptura reincident. Instal·lat en el
pou de la pràctica literària privada i
aliena al mercadeig a la menuda, el
protagonista acaba entrant dins
d’una cinta de Moebius on el revers
de la seva vida revela la presència de
l’autor que l’ha fet personatge: un al-
ter ego invers i pactista, lleuger i abo-
cat al món i els negocis de l’amor i del
diner…O bé justament al contrari.

Els llibres protagonitzats per es-
criptors que no saben si són ells els
qui escriuen o si són escrits per algú
altre s’adscriuen a un subgènere peri-
llosament tautològic, però Manuel
Baixauli se’n surt amb intel·ligència;
se serveix del joc de matriosques au-
torials per interrogar la identitat i els

poders de la imaginació literària i de
la lectura. Es munta un laberint exac-
te i resolt amb ambigüitat calculada,
que es transita amb interès i profit.
És cert que de vegades la inversem-
blança demana més del compte a la
sempre benevolent suspensió de la
incredulitat del lector en nom d’un
cert al·legorisme lleument fantàstic, i
també probablement és cert que el
final vol resoldre més coses que les
que caldria. I potser també ho és que
la geometria metaliterària i encapsu-
lada del relat entela una mica la
força sensual de l’arrencada de la
novel·la, amb els dos nois de deu
anys fugint espantats pels camps i pel
poble de l’amo enfurismat d’un meló
sucós que acabaven de robar. En tot
cas, ens trobem amb un llibre que
burxa, sense trampes, transmès amb
prosa suggerent, que tot i posar-se en
un territori propens al manierisme i
la impostació, avança amb resolució
i amb pas ferm en la direcció obstina-
da d’explorar els problemes que es
planteja, sense fer cas dels cants de
sirenes sofisticades —lectores d’au-
tors rars i sempre introbables— que
l’haurien pogut fer embarrancar en
l’autocomplaença llibresca.

MANEL OLLÉ

Encara no s’ha escrit una història sobre les diferents
maneres com els escriptors dels segles XIX i XX van
reaccionar contra la ximpleria instaurada per la bur-
gesia, que, amb matisos, resulta una novetat històri-

ca, un fenomen vinculat a l’hegemonia contemporània
d’aquesta classe. No és el mateix la manera com Flaubert,
Baudelaire, Rimbaud o Lautréamont blasmen els defectes i
les hipocresies d’aquesta classe en el moment en què co-
mença a mostrar les seves cara veritable i pèrfides intenci-
ons (especialment a l’època de Napoleó III, la Comuna i la
III República), que la manera com responen a la mateixa
qüestió, ja en ple segle XX, un Joyce a Ulysses, un Proust a
La recherche..., un Kafka a les seves novel·les més madures,
un Thomas Mann als Buddenbrook, un Musil a L’home
sense qualitats, o, per fi, Céline, Samuel Beckett o Thomas
Bernhard. Hi ha hagut tres o quatre maneres d’abordar
aquesta distància entre la sobirania intel·lectual dels escrip-
tors i la mediocritat burgesa, i, com he dit, aquestes dife-
rents maneres de respondre a la qüestió (variable, ella ma-
teixa), encara no han estat estudiades.

Vet aquí que ara apareix en el mercat editorial, en català
i en castellà, una nova novel·la de Sándor Márai (L’es-
tranya; trad. de Sabina Galí, Empúries-Salamandra, 2008;
La extraña, trad. de Mária Szijj i J.M. González Trevejo,
Anagrama, 2008), que narra l’estada a la costa dels Balcans
d’un especialista en estudis orientals fincat a París, que,
havent passat una crisi matrimonial d’envergadura, fa un
viatge per veure si es pot refer de l’ensulsiada. L’home es
diu Viktor Askenasi, i qualsevol lector avesat a les literatu-
res europees del segle XX hi trobarà, de lluny o de la vora,

un eco de les malau-
rades aventures de
Gustav von Aschen-
bach al Lido de
Venècia narrades
per Thomas Mann a
la seva novel·leta La
mort a Venècia.
(Fins i tot hi ha unes
referències a la ciutat
de Munic, a L’es-
tranya, que semblen

calcades d’un dels primers episodis de la fugida d’Aschen-
bach de la seva ciutat en cerca d’una pau interior que no
trobarà mai, ans al contrari).

La novel·leta de Thomas Mann està impregnada de la
cultura de l’“apaga y vámonos” de la fi-de-segle en el món
germànic, i, en part, amarada d’una discussió tirant a abs-
tracta, platònica, sobre l’art i la bellesa (tema també del
relat Tonio Kröger, imprescindible, que ara es torna a trobar
a les llibreries, a la col·lecció mallorquina Raixa). La no-
vel·la de Márai, en canvi, no presenta l’amor sota aquesta
perspectiva hiperbòlica a la que Mann era tan aficionat,
sinó des del punt de vista existencial, molt més lligat a la
vida real que a les Idees. Això d’una banda. Però, d’altra
banda, si La mort a Venècia resulta, com ja he dit, una
magna al·legoria de l’estat decrèpit de la burgesia germàni-
ca en el primer decenni del segle XX, L’estranya es limita a
presentar els desassossecs de Viktor Askenasi dins el marc
dels sentiments d’un home, de la complexitat psicològica de
les seves resolucions, i, dissimuladament (vull dir sense la
parafernàlia esteticista de Mann), de l’oposició o la vincula-
ció entre el conflicte moral d’un sol home, el protagonista, i
el caràcter benpensant i de tòpiques idees sexuals de la
burgesia europea dels anys 1930.

El mateix any (1934) que Márai publicava L’estranya,
duia a la impremta el manuscrit de les seves esplèndides
Confessions d’un burgès: en aquest llibre es troben, jo diria,
les claus per entendre perfectament la novel·la que ens ha
ocupat avui. Aquell llibre conté declaracions com ara: “En
el fons, la idea del matrimoni em repugnava”; afirmacions
com: “En cerca d’experiències, no creia en altra cosa que en
els sentits, en el que havia viscut, en la realitat; encara no
havia entès que, per a l’escriptor, la realitat no val res si no
ha estat sotmesa al filtre de la personalitat”; manifestacions
com: “Fet i fet, l’escriptura literària no és compatible amb la
salut [que ve de salus, també “salvació”]: l’home “sa” treba-
lla per ensinistrar la vida, mentre que l’escriptor, al contrari,
vol assolir les galeries subterrànies en què l’amenacen tota
mena de perills”; i una proclama final que diu: “Quant a mi,
mentre em deixin escriure, m’esforçaré a mostrar que hi va
haver un temps en què es creia en la victòria de la moral
sobre els instints, en la força de l’esperit i en la seva capacitat
de dominar les pulsions assassines de les hordes”.

Doncs bé: aquest conflicte entre els tòpics de les “hordes
burgeses” i els revessos camins de la reflexió moral i la
psicologia personals, són allò que, al capdavall, es confronta
en aquesta novel·la. Mann pensava en termes macrohis-
tòrics i operístics; Márai, per contra, es debat entre les
bambalines discretes d’una sola i miserable existència, com
ho faria Camus, a L’estrany, anys després.

La cinta de Moebius

“L’estranya’ presenta els

desassossecs del protagonista

dins el marc dels sentiments

d’un sol home”
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Ala seva Teoria de l’ham poè-
tic, Josep Carner ens parla de
la paraula donada, d’una cer-
ta forma d’inspiració que fa

que el vers arribi a la impensada, i que
el poema trobi, com qui diu sense bus-
car-ho, un generador en l’atzar. La
breu i brillant exposició de Carner ob-
via, però, un element fonamental: la
paraula donada només arriba al poe-
ta i no pas a qualsevol dels mortals
que poden prescindir de qualsevol
construcció literària, i que la paraula
donada només la troba qui la cerca,
l’amanyaga o l’estima. Jaume Subira-
na (Barcelona, 1963), especialista en
Carner entre altres moltíssimes activi-
tats literàries, ho demostra amb es-
creix en aquest nou i breu recull. Rapa-
la és, de fet, l’ham poètic carnerià fet
carn (o, si em permeteu la facècia,
peix), o per ser més exactes ham i
esquer en una sola art de pesca. L’os-
sada forta del llibre són, doncs, els
poemes d’un pescador de debò que,
en la solitud del riu i embadocat pel
corrent de les aigües, espera, com sug-

geria Carner de fer amb els mots, que
la truita s’acosti, piqui i que ell tingui
l’habilitat de no deixar-la perdre, que
sigui capaç de “construir” la pesca
com qui escriu un poema. I Subirana
no ens amaga allò que Carner ja sabia
—i no va voler dir, potser perquè li
semblava massa obvi—, que calen els
estris pertinents, i les botes altes, i lle-
var-se molt de matí, i carregar-se de
paciència per si el mot pica o no pica;
però que, en qualsevol cas, només pes-
ca qui va al riu. Així també la poesia.

No tots els poemes de Rapala par-
len de la pesca o la fan servir com a
pretext, però em sembla que aquests
són, sense cap dubte, els més savis i
reeixits: per l’excusa i per la necessitat
del poeta de comunicar-nos la intensi-
tat rara de l’experiència refosa en les
paraules. Hi ha fins i tot un poema en
castellà, escrit com una carta a uns
amics amb motiu de la mort de Maria
Mercè Marçal, i una traducció de Sea-
mus Heaney (a qui Subirana ha tra-
duït en altres ocasions). I aquests dos
poemes queden perfectament inte-
grats a la constel·lació del riu forma-
da per Auguris, Pescador i fill amb
salabre, Rice Lake, Passeig de tarda,
Sang, Monument a algú, Monument,
Escrivim... L’omnipresència del riu,

de l’espera pacient del pescador, de
l’observació del detall de la natura, de
la relació amb un mateix em sembla
que són el gran eix de Rapala. Al poe-
ma Ara, per exemple, la narració en
passat d’uns fets llunyans rebla la im-
portància amb què han quedat gra-
vats en la memòria o la imaginació de
la criatura gràcies a la contundència
del títol que els trasllada al present.
La presència gairebé no dita (una mà
salvadora) cobra, tot d’una, una relle-
vància només proporcional al desas-
sossec amb què l’accident va ser vis-
cut. Com volia Carner, la frase “de
vegades he somiat que no hi havia
mà” dispara tota sola el poema, cons-
truït de forma explícita no pas en
l’agraïment, sinó en la temença d’allò
que va arribar a ser possible. O com
succeeix a Cercles, quatre senzills ver-
sos decasíl·labs, on trobem tota la con-
tenció i la saviesa de la meditació so-
bre la vida i l’eternitat, sobre allò que,
amb o sense nosaltres, és i serà sem-
pre, i allò que la nostra mirada ens fa
veure ara, i allò que la nostra
intel·ligència ens adverteix que ens
aguaita: fondre’ns també en la llum.
Obriu el llibre a l’atzar i sentireu com
el corrent natural i treballat d’aquests
poemes se us enduu llibre avall.

La cinta de Moebius dibuixada per Escher, amb formigues incloses.
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