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“Tu busques un sentit, però potser 
el sentit no existeix enlloc”

En el pròleg, Manuel Baixau-
li l’anomena “desequilibrat 
pacífic”, “obsessionat pels 
llibres, ple de dubtes i d’in-

quietuds”. Aquest és Joan Benesiu 
(Beneixama, 1971), pseudònim de 
l’escriptor Josep Martínez Sanchis, 
professor de filosofia en un institut 
del sud del País Valencià, que acaba 
de publicar la novel·la Gegants de gel 
(Periscopi). És una obra que viu una 
nova vida: després d’un periple per 
l’autoedició, va arribar a les mans de 
Baixauli, qui en va escriure un article 
a El País que ha propiciat una nova 
oportunitat a la novel·la –revisada, 
retocada i amb títol nou– a través 
d’una edició curosa –marca de la ca-
sa Periscopi– i per al gran públic. 

—Per què ha situat totes les 
històries a Ushuaia (a la Terra del 
Foc, a l’Argentina), en aquest punt 
fronterer al límit de tot?

—El llibre està estructurat en dos 
conceptes, el d’“identitat” i el de 
“frontera”. Aquells dos conceptes 
m’interessa expressar-los en una situació límit, com és aques-
ta d’Ushuaia. El lema de la ciutat és “fin del mundo, principio 
de todo”. M’interessava acostar els personatges a tal situa-
ció límit, de frontera física, perquè ells mateixos estan en una 
situació límit a nivell personal. El paisatge com una metàfora 
de la situació personal de cadascú. El fet de portar l’acció 
fora em permet allunyar-me un poc de la situació local de 
València. A València hi ha molts problemes, i situar l’acció a 
València i no explicar les qüestions locals és molt complicat. 
M’interessa fer una literatura que parle de l’ésser humà, una 
literatura finalment existencial. I per explorar les situacions 
existencials he de fugir de l’àmbit local. Crec que la literatura 
en català a València pateix el complex de les literatures peti-
tes: hem de contar el que no ens han deixat contar fins ara, 
hem de reivindicar... I tot això em carrega emocionalment, no 
se m’assenta bé. Per descomptat que em pareix bé que la 
gent ho explique i que cadascú escriga el que vol. Però a mi 
com a escriptor no m’interessa aquest camí.

—Al capdavall, doncs, com a escriptor fa una fugida com 
els personatges?

—És com una excusa. El que jo estic contant és una cosa 
que passa fora, però que realment podria passar en qualsevol 

lloc. En la fugida a Ushuaia els per-
sonatges busquen una resposta. Pe-
rò potser la recerca no arriba enlloc. 
Tu busques un sentit, però potser 
el sentit no existeix enlloc. Hi ha un 
escriptor que m’agrada molt i surt a 
la novel·la, que és Gombrowicz, que 
parla de la immaduresa com l’estat 
natural de l’home. Un compleix anys 
però, al capdavall, sempre està en 
un estat d’immaduresa. Per a Gom-
browicz, tot el que no siga això és 
posar-se una màscara. Quan, en el 
fons, tots estem cagats de por per-
què un dia morirem. Aquesta qües-
tió, en la novel·la, encara és més 
important que la geografia. 

—Cita Gombrowicz i a la novel·la 
també apareixen Vila-Matas, Sebald 
i moltes altres referències literàri-
es. S’ha normalitzat la metalitera-
tura en català?

—Per a mi, la literatura o el llibre 
és com un mapa, en el qual has 
de buscar una orientació. I aques-
ta orientació, per a mi, passa per 
Vila-Matas, Gombrowicz, Jünger, Se-

bald... Alguns referents que em resulten essencials a l’hora 
d’escriure. També hi ha moltes referències al cine. És un 
territori on em trobe còmode, igual que et sents còmode quan 
comprens el mapa d’una ciutat. 

—Hi ha una certa reivindicació del fet de contar històri-
es?

—Absolutament. En aquesta recerca del sentit que fan 
els personatges quan marxen de la seua pròpia circums-
tància local hi ha el moment en què no troben res. I què 
és el que trobes? Les històries dels altres. El fet d’escoltar 
l’altre que et parla és el que realment ens converteix en 
humans.

—I dins aquesta narració d’històries, el “jo” de la novel·la 
és qui juga amb la versemblança...

—Per a mi, la literatura no ha de deixar de ser un joc. La 
novel·la conta històries dramàtiques, però en el fons, l’estruc-
tura que hi ha per sota és una estructura de joc. Escoltar les 
històries dóna peu que n’hi haja una de falsa. M’interessava 
confrontar el personatge, el jo fictici, amb aquesta espècie 
d’impossibilitat d’estar a l’altura dels altres.

Anna Ballbona

Joan Benesiu / Josep Martínez Sanchis.
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