
Hem perdut, ben recentment, la discreta presència 
de Domènec Guansé, la companyia del seu tranquil —profund— 
apassionament per les nostres lletres. Que consti aquí, 
a l’encapçalament d’un article la publicació del qual 
fóra tostemps justificada, un senzill homenatge 
a la seva memòria.

ELS ANTHERUS DE DOMENEC GUANSE
per Joan Prats i Sobrepere

Domènec Guansé és conegut i valorat 
avui dia principalment per la seva fa-
ceta de crític. Tanmateix, el seu anhel 
era de ser sobretot novel·lista.1

Escrivia novel·les perquè en tenia voca-
ció, o sigui perquè era allò que més li 
plaïa de fer. Dedicà a aconseguir aquest 
propòsit tots els seus esforços, amb una 
tenacitat admirable, i amb el mèrit de 
no tenir trampolins familiars ni socials 
que li’n facilitessin la tasca.

Circumstàncies externes —més que res, 
la guerra i l’exili2— han limitat la seva 
obra de creació a un corpus reduït. 
Constatem que, si des del 1924, any de 
l'establiment definitiu a Barcelona per 
a professionalitzar-s’hi com a escriptor, 
fins al 1937, hom li va publicar uns sis 
llibres originals de narració, podíem 
esperar que, fins al final de la seva vida 
—època de maduresa—, n'hauria pogut 
publicar una vintena més; la seva mu-
sa, però, només ens en va oferir tres.

Ens trobem, doncs, davant un narrador 
d’obra breu, però lloat pels crítics,3 que 
domina l’idioma i les tècniques de nar-
ració, i que aporta una temàtica pecu-
liar a les nostres lletres. I, tanmateix, 
molt poc conegut per les generacions 
joves. És hora, per tant, de fer llum 

1. Afirmació personal de l'autor. Cf. Vic e n ç  Rie -
r a  Ll o r c a , No u  obstinats, Selecta, Barcelona, 1971, 
p. 48. ’
2. Sobre el trasbals de l’exili: Rie r a  Ll o r c a ,
o'p·’ P: Al b e r t  Ma n e n t , La literatura catalana
j Çurial, Barcelona, 1976, on es dóna abun-
uant bibliografia. L’autor m’anomenà el llibre de 
a a v ie r  Be n g u e r e l , Memòries, 1901-1940, Alfaguara, 
Barcelona, 1971.

Periòdics de l’època publicaren crítiques en 
ser editades les obres: «La Publicitat», 1930; «Mi- 
F.pOrí,' 1932; «La Veu de Catalunya», 1935... Ra - 

, l a s is . Una visió de conjunt de la novella 
catalana La Revista, Barcelona, 1935, pp. 39-42.

noveHa catalana, Sagitari, Barcelona, s/d. 1954, 
P- /8. Ma n e n t , o. c„ pp. 134 i 166-169.
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sobre aquesta ombra de les nostres his-
tòries de la literatura.*
Domènec Guansé no ha escrit novel·les 
en el sentit clàssic de la paraula, o si-
gui, novel·les llargues. Penso en Dos- 
toiewski, en Flaubert, en Dickens o, 
simplement, en Puig i Ferreter. Potser 
podríem exceptuar-ne Laberint. Totes 
les altres són novel·les curtes o contes. 
(M’agrada dir-ne «novèl·lules» per l’exac- 
titud lèxica del mot i per certes rela-
cions paradigmàtiques que en recorden 
l’estil eteri.) No hi ha cap obra mag-
na i cabdal, doncs, que ens doni un re-
4. Jo a n  Ru iz i Ca l o n ja , Història de la literatura 
catalana, Teide, Barcelona, 1954, p. 620, li dedica 
cinc ratlles i anomena «pornogràfiques» algunes 
de les seves obres. Jo a n Fu s t e r , Literatura cata-
lana contemporània, Curial, Barcelona, 1972, el 
cita molt com a crític, però li dedica una línia 
com a literat. 

sum de la seva literatura. Caldrà una 
panoràmica general, estudiar-ne el con-
junt i l'evolució i constatar-ne les cons-
tants.
La novel·lística de Guansé es pot inscriu-
re dins el corrent psicològic. L’interessa 
el món interior dels personatges: les 
seves passions, els seus conflictes, les 
seves pors. L’acció hi és, els ambients 
també, però tot al servei d'unes poques 
figures centrals les quals enfoca, dei-
xant difuminades les parts laterals.
Guansé intenta recalcar la fragilitat de 
l’esperit humà. Intenta dir-nos que, del 
seny a la follia, només hi va un pas. Es 
recrea morbosament en persones des-
equilibrades, maníaques, al·lucinades; si 
més no, torturades o angoixades. Ens 
presenta la dissort del perdedor, de 
l’antiheroi, d’aquelles persones per a 
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qui la vida és «massa»; la vida els su-
pera, i no poden conciliar les seves for-
ces o els seus desigs amb la realitat.
Marcel, isolat com les crisàlides dintre 
llur càpsula de seda, es teixia, al marge 
de la vida, un paradís secret. Les vo- 
luptats fortes i ardent es el torbaven... 
Les defugia com si una veu interior 
l'advertís que els seus nervis no podien 
sotmetre's, sense rompre’s, a tan altes 
tensions.5
Què pretén, Domènec Guansé? Ens 
sembla endevinar el seu desig incons-
cient —o conscient, atesa la seva luci-
desa— que, en llegir les seves obres, 
ens belluguem, neguitosos, a la nostra 
cadira i, al final, fem una ganyota 
d’horror o de fàstic. El seu desig de 
provocar la reacció dels lectors, però, 
formava part d’un anhel més ampli, de 
lluita contra el conformisme, contra les 
vides grises i anodines, blanes, fòssils, 
o bé hipòcrites o falsament religioses, 
que ell no podia suportar.
A Tarragona, uns articles seus al diari 
van provocar les ires d'aquesta mena 
de gent. Malgrat tot, no desafia els lec-
tors: les seves truculències són exposa-
des amb un llenguatge educat i civilit-
zat, suau, irònic i suggerent.
La vida ordenada, igual cada dia, sense 
estímuls nous, resignada i monòtona 
de les persones grises és per a ell el 
«terrible quotidià», un fantasma paorós 
a evitar. És la consumpció lenta, un 
apergaminament no gens preferible a 
la mort.
Jo no vull resignar-me a una existència 
casolana, sense cap atractiu. Jo neces-
sito una existència vària i canviant que 
sadolli tots els meus neguits.6
En realitat, ell mateix va rebutjar, a 
qualsevol preu, la servitud d’una vida 
avorrida, en desacord amb els seus in-
teressos (culturals): va fracassar a pos-
ta en unes oposicions que li havia pre-
parat el seu pare, i va deixar una feina 
d’horari fix, econòmicament més segu-
ra. En canvi, li agradava passejar, viat-
jar, veure teatre, visitar museus i, so-
bretot, llegir i escriure.
Un tema constant a les seves novèl·lules 
és el sexual.
No s'hi exposa un erotisme optimista, 
plàcid i creador, síntesi de plaer i de 
felicitat, d’amor i de plenitud humana, 
a la manera de Salvat-Papasseit. La se-
va sensualitat venèria és, en canvi, om- 
brívola, turbulenta, i moltes vegades 
condueix a situacions tràgiques. És més 
aviat vista com la sortida frenètica, 
ineludible, però perillosa, d’unes pas-
sions tèrboles, derivades de tabús i de 
repressions.
Als seus llavis els besos tingueren una 
fredor de mort, mentre, els braços erts, 
els ulls tancats, les llàgrimes se li esco-
laven cara avall.7
S’hi repeteix, així mateix, el tema de 
la mort; una mort que omple la vida 
de molts personatges seus. I la frustra-
ció i la soledat i la vellesa.
Ja mai no tornaré a estimar cap home. 
El meu cor portarà dol tota la vida.8 9

5. La dona i V estàtua, dins Com vaig assassinar 
Georgina (citaré CVAG), p. 104.
6. O V escena o el claustre, dins CVAG, p. 107.
7. L’honorable assasí, dins CVAG, p. 101.
8. Sense saber-ho, dins CVAG, p. 145.

Guansé, a la taula del jurat del premi Sant Jordi, la nit de santa Llúcia, ara fa pocs anys.

És cert que també la bellesa, les grans 
il·lusions hi són presents. Però no sem-
pre de la mateixa manera. Cal distingir 
una evolució dins la seva producció.
Les característiques pessimistes i pot-
ser truculentes davant la vida van evo-
lucionant vers unes obres de cada ve-
gada més humanes, més àmplies de 
temàtica i amb una més gran accepta-
ció de la vida tal com és... Tal com és 
per als personatges guanserians: més 
aviat malagradosa i dominada pel de-
terminisme ; i de vegades, per atzar, 
amb una esperança només insinuada.
Tot passa com passa perquè som com 
som i la nostra manera d’ésser, més 
forta que la nostra voluntat, és el que 
s’imposa i decideix els nostres actes. ’ 
¿Podria encara... tornar a pintar... amb 
més valentia... proclamant a crits els 
seus dolors?... Podria així superar-los? 10 
Destaquem aquest canvi d’orientació a 
Una nit, a La pluja d'or i sobretot a 
Laberint, on els escenaris es fan més 
consistents, s’hi palpa la progressiva 
maduració de l’autor, que hi incorpora 
records de la seva vida. 11 Fem constar 
que l’autor, als darrers anys, se sentia 
molt allunyat de les seves obres ante-
riors a l’exili. Nogensmenys, jo he vol-
gut íixar-m’hi per allò que tenen de 
simptomàtic d’un caràcter i d’un estil 
propis dintre la nostra literatura.
L’estil del nostre autor és precís, no hi 
ha res de superflu, però una mica bar-
roc, sinuós, detallista. El relat no està 
estructurat a manera de pinzellades o 
de collage, sinó harmònicament, ben tra-
vat, formant un tot on cada part se 
sosté i s’explica en relació amb les al-
tres. Sovint, els diversos escenaris, ca-
pítols o paràgrafs tenen una distribució 
molt arrodonida i componen construc-
cions equilibrades, que recorden Tart 
clàssic.
Finalment, dono la bibliografia més re-
presentativa de les seves obres de nar-
ració creativa, junt amb un breu resum 
temàtic:
9. La pluja d'or, p. 154 (última pàgina), 1.“ ed.
10. Laberint, p. 299 (última pàgina).
11. La primera es refereix a un sentiment amo-
rós real de l'autor envers una noia d’una acadè-
mia de Barcelona on ell havia estudiat. Suposo 
que la tragèdia deu ser de collita pròpia. A la 
segona, surt Xile, i un vaixell, i té una escena 
(cap. XIV) quasi calcada del seu llibre Ruta 
d’Amèrica, pp. 14 i ss. A la tercera, reflecteix la 
seva convivència amb pintors (vegeu Nou obsti-
nats, p. 53).

— La trilogia La clínica de Psiquis. Nau- 
sica, Barcelona, 1926. Els protagonistes, 
malalts mentals, són Verger, un home 
insegur de si mateix; Serra, que veu 
al·lucinacions de la seva núvia morta, 
la qual li impedeix altres amors, i Ma-
çana, horroritzat per la mort.
—La Venus de la careta, Cara i creu i 
Gàrgoles. Catalònia, Barcelona, 1927. La 
primera té com a protagonista Angèli-
ca, una noia amb problemes familiars, 
marcada per una educació religiosa su-
persticiosa. La segona, Catarina, que és 
desgraciada a causa d’un amor de jo-
ventut. La tercera, Neus, òrfena de pa-
res, va a parar a casa d’uns familiars 
dedicats a la prostitució.
— Com vaig assassinar Georgina (i 18 
contes curtíssims). Catalònia, Barcelo-
na, 1930. El doble assassinat perpetrat 
per Georgina i per Salvador per causa 
de gelosies amoroses. Quatre contes de 
màgia, bruixeria o al·lucinacions: L’en-
devinador, La rosa vermella, Embruixa- 
ment i Una aventura de carnaval. Fills 
desgraciats per causa d’una educació 
equivocada: La gorreta i Maria-Clara. 
Mare i filla tenen un mateix amor: La 
vídua de la platja i Encís tardoral. In-
tent de comprensió dels mòbils d’un 
assassinat: L’honorable assassí i El 
bandoler romàntic. Vides madures in-
satisfetes: 0 1’escena o el claustre, Jo-
ventut i El vestit. Personatges malaltis-
sos : La dona i l’estàtua. Amors impos-
sibles o frustrats: Sense saber-ho, El 
misteri de l'oncle Olaguer i El rus. El 
rerafons d’un carnaval: Carnaval de 
Venècia.
— Les cadenes d’Eva. Llibreria Espanyo-
la, Barcelona, 1932. La vida insignificant 
d’una noia en una petita ciutat.
— Una nit. Catalònia, Barcelona, 1935. 
Reflexions d’un noi davant el cadàver 
de la seva estimada.
— Ruta d’Amèrica. APC, Santiago de 
Xile, 1944. Records de viatge.
— La pluja d’or. El Pi de les Tres Bran-
ques, Santiago de Xile, 1950, i 2.a ed., 
Albertí, Barcelona, 1957. Una dona ma-
dura, en un viatge marítim, i estimu-
lada per una amistat, fa un repàs de la 
seva vida.
— Laberint. Proa, Perpinyà, 1952. Les 
il·lusions i els turments d’una noia jove, 
paralítica i pintora.
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