
de la classe alta, a ningú més. Les 
classes ara es defineixen pels di-
ners i l’educació. Tota la meva vi-
da he sentit que hi ha gran quan-
titat d’intel·ligència infradesen-
volupada a les parts més baixes de 
la societat. Conec bastanta gent 
una mica com Lionel. Persones 
increïblement intel·ligents, arti-
culades, expressives; però aques-
tes qualitats no s’incentiven. Ser 
estúpid expressament, el que diu 
que és Lionel, és el que et passa 
quan ets intel·ligent i ningú fa res 
davant d’això. Llavors et dius: «Al 
diable amb la intel·ligència, seré 
un estúpid». 

–Mentrestant, Des ho aposta tot 
en la seva pròpia educació.
–En una era de comunicació com 
la que vivim, la intel·ligència és 
un enorme talent. No queda gaire 
gent en tasques manuals. Tot és: 
¿pots comunicar? ¿ets eloqüent? 
Possiblement això és el nou sis-
tema de classes. Una de les coses 
horribles és que no hi ha discrimi-
nació positiva i enormes parts de 
la població són desateses. La des-
igualtat desmoralitza la societat. 
En cada índex de benestar veus 
que la desigualtat ho està arruï-
nant tot. I és senyal d’una econo-
mia molt poc saludable. Als EUA 
i el Regne Unit tornem als nivells 
del 1920. No sé com va passar a 
Anglaterra, però els EUA semblen 
cultivar-ho. Enlloc més del món 
algú s’atreviria a dir: «Abaixem 
impostos als rics». Si tens la idea, 
almenys calles. Aquí, als EUA, es 
posa sobre la taula, s’aprova i et 
porta a la reelecció. 

–La novel·la que ha escrit entre 
Lionel Asbo i l’actual sobre decli-
vi i cultura tracta de l’Holocaust. 
¿Què li sembla que el milmiliona-
ri Thomas Perkins compari el que 
anomena «guerra progressista 
contra els rics» amb la persecu-
ció dels jueus pels nazis?
–Als EUA els rics com Mitt Romney 
no només odien i temen els po-
bres, volen ser idolatrats, volen 
gran respecte per haver guanyat 
tants diners. Els EUA sempre han 
estat un país d’apartheid amb rics 
i pobres, dirigit pels rics, als tribu-
nals, en les lleis que sempre han 
reflectit els interessos dels rics. És 
una societat que deixa que els di-
ners entrin en àrees amb què no 
tenen res a veure, com la salut. 

–Dedica Lionel Asbo al seu amic 
Hitchens, ja traspassat.
–Des que va morir miro amb més 
amor la vida i la seva viuda sent el 
mateix. Christopher va morir als 
62 anys, però en realitat en tenia 
cap a 80 perquè estimava tant la 
vida que no se n’anava a dormir 
mai.  Al que feia en un dia vostè 
o jo n’hi hauríem de dedicar dos 
o tres. Amb aquest exemple sents 
que tens una mena de deure d’es-
timar la vida perquè ell ja no hi és 
per fer-ho més. Segueix sent un 
desastre que morís, però és un in-
esperat llegat que va deixar. H
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A rticle 365. Aquesta setma-
na molts sons han passat 
davant meu... Dilluns vaig 

sentir, a Castelló, un nen d’uns 7 
anys que anava cantant pel car-
rer amb el seu germà gran. Els 
vaig seguir una estona i el petit 
no parava de cantar... La gent el 
mirava, l’observava i acabava 
somrient. Se’l veia tan feliç... No 
el vaig veure en cap moment par-
lar, les paraules li sobraven... El 
germà gran només li va dirigir la 
paraula tres vegades i sempre 
amb frases entonades, gairebé 
cantades... Vorejant el musical. 
El petit assentia i seguia cantant. 
Es van perdre per un carrer tot i 
que la veu del xaval encara resso-
nava...
 I divendres, a Barcelona, a 
prop del mar, vaig ensopegar 
amb un adolescent que... Bé, pot-
ser que us ho expliqui després del 
millor de la meva setmana.
 Tercer lloc. Jo mai (Teatre Lliu-
re). Gran treball i passió de tot 
l’elenc. Però absolutament im-
pressionat i meravellat amb l’ac-

tuació d’Oriol Pla, que transmet 
una estranya felicitat que com-
mociona...
 Segon lloc. True detective (Ca-
nal +). Episodi inicial amb ritme 
estrany però amb diàlegs que et 
perforen l’ànima. Estranya i in-
tensa... Beu de Hannibal i supura 
El silenci dels anyells. Ganes de veu-
re’n més...
 Primera posició. El secreto de la 
vida (Lumen), d’Oscar Wilde. Pre-
ciosa col·lecció d’assajos que reu-
neix les meravelles de l’escriptor 
irlandès, inclòs l’emocionant De 
Profundis. Per assaborir paraula a 
paraula...
 I tornant al costat del mar. 
Aquell adolescent estava mirant 
fixament les onades... Totalment 
quiet, absort. Em vaig quedar a 
prop observant i finalment em 
va mirar i em va dir: «¿Ho entens?  
No para de repetir-ho, hauríem 
de contestar». I em vaig adonar 
que parlava del so de les onades... 
Les escoltava com si fos un monò-
leg que haguéssim de contestar. 
I vaig seguir escoltant i compre-
nent que potser sí que el mar ens 
parlava i que alguna vegada hau-
ríem de respondre...
 Les generacions que pugen 
m’agraden. ¡Feliç diumenge! H

So d’una 
generació

ALBERT

Espinosa

‘True detective’  
té un ritme estrany, 
però els seus diàlegs  
et perforen l’ànima 
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42 dies com una 
pedra pensant
3Manuel Baixauli narra la paràlisi que va patir el 2005

ERNEST ALÓS 
BARCELONA

E
l febrer del 2005, una setma-
na després d’acabar la seva 
novel·la L’home manuscrit, el 
pintor i escriptor valencià 

Manuel Baixauli va començar a notar 
un formigueig als peus. La paràlisi va 
avançar ràpidament. «Al cap de cinc 
dies m’havia convertit en una pedra, 
l’únic que em funcionava era el cer-
vell, amb una lucidesa mortificant», 
explicava aquesta setmana Baixauli 
en la presentació de La cinquena plan-
ta, el llibre que va sorgir de l’experièn-
cia, la síndrome de Guillain-Barré, 
que el va deixar paralitzat, sense cap 
més via de comunicació que el movi-
ment de les parpelles, durant 42 dies 
«infinits».
 Després de recuperar-se de la cri-
si va poder veure publicat L’home ma-
nuscrit, premi Mallorca i de la Críti-
ca, i anys després, els contes d’Espi-
ral. «De la malaltia, encara que me 
n’havia recuperat completament, 
no en volia ni parlar. Sovint de nit 
patia malsons en què tornava a es-
tar paralitzat i no em podia comuni-
car». Només cinc anys després de la 
crisi, molt després dels primers mo-
ments d’«eufòria de qui s’ha vist al 
taüt i al final ha pogut sortir-ne», en 
què l’únic que volia era «viure com 
si fos un regal» i disfrutar de la feli-
citat en coses tan simples com respi-

rar per si mateix i beure un got d’ai-
gua, Baixauli va començar a escriu-
re sobre el que li va passar.
 Va escriure sobre «imatges ob-
sessives» que se li continuaven repe-
tint, «imatges fugisseres, fantasma-
gòriques, aparentment inconnexes» 
d’aquells dies en què sentia parlar 
els metges com si ell no fos al davant, 
i en què sentia el dolor de la immobi-
litat («hauries volgut que et mogues-
sin cada 10 minuts, però ho feien ca-
da tres hores»). Encara que no es trac-

ta exactament, diu, «ni d’una crònica 
ni d’unes memòries», sinó del reflex 
de les imatges obsessives que li tor-
naven a la ment. «No és un llibre que 
he escrit, és un llibre que m’ha pas-
sat –afegeix–. Una història totalment 
verídica que m’he inventat». Que va 
escriure de manera impulsiva ini-
cialment i que va haver d’estructu-
rar amb molts esforços i en diferents 
formes, «de dietari, de contes, d’afo-
rismes, de dibuixos i de fotografies». 

Baixauli recorda coses que tenen lloc 
en una dimensió inaccessible pels 
mitjans habituals. Com la cinquena 
planta del títol, l’últim pis de l’antic 
sanatori antituberculós de la Serra 
Calderona on va fer la rehabilitació, 
tancat, amb les persianes abaixades, 
en què no parava l’ascensor i del qual 
Baixauli segueix sense saber què con-
tenia exactament.

IMATGES MENTALS / ¿Va ser terapèutica 
l’escriptura de la novel·la La cinquena 
planta? Aquí es posa en marxa la mà-
quina de construir imatges mentals 
de Baixauli, la mateixa que als seus 
llibres. «La literatura i l’art en gene-
ral tenen molt de paraigua. Els artis-
tes agafem coses que ja existeixen i 
imaginem objectes nous amb aques-
tes coses: fabriquem paraigües per a 
la vida».
       Malgrat els atacs a la llengua ca-
talana a València («tinc la sensació 
que algú se’m fica dins de casa i em 
dóna coces; a mi no se m’acudiria 
entrar a casa d’un altre i prohibir-li 
que escolti una emissora de ràdio»), 
l’escriptor de Sueca, que ha superat 
la seva tecnofòbia per poder escol-
tar ràdio en català amb una taule-
ta, sosté que aquest tipus d’actituds 
«generen una reacció», i per això ara 
hi ha per primera vegada en molt 
temps «molta esperança que hi hagi 
un canvi». H

L’ESCRIPTOR VALENCIÀ PRESENTA ‘LA CINQUENA PLANTA’

«L’únic que em 
funcionava era el 
cervell, amb una 
lucidesa mortificant», 
recorda l’autor

33 L’escriptor i pintor valencià Manuel Baixauli, aquesta setmana a Barcelona.

ELISENDA PONS


