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A les acaballes de l'any, al voltant d'una taula del petit bar Katowice, a la ciutat argentina
d'Ushuaia, s'hi troben diferents personatges arribats d'arreu del món. L'escriptor, convertit en
viatger, relata els esdeveniments que succeeixen als diversos exiliats ancorats a la fi del món.
Un parisenc que fuig de la seva acomodada família, un anglès que s'allunya d'un horror
familiar, un jove mexicà estudiant de química, un xilè circumspecte i silenciós, el propi
escriptor, que sembla immers en una cerca amb motius poc clars i, finalment, una polonesa, la
propietària del bar.Prop d'aquesta geografia de frontera física i també personal, cadascun
desgranarà la seva pròpia història elaborant un trencaclosques que acaba formant un tapís
preciós on tots els elements s'entrellacen al voltant de dos temes recurrents: la cerca de la
identitat i el mite de la frontera.Premi Llibreter 2015
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© Irene Barrachina Joan Benesiu (Beneixama, 1971), pseudònim de l’escriptor Josep
Martínez Sanchis, publica aquesta novel·la després d’haver guanyat amb Intercanvi (Bromera)
el premi Ciutat de Xàtiva l’any 2007, d’haver escrit nombrosos contes amb els quals ha
obtingut diversos guardons i d’haver col·laborat en l’opuscle cultural L’Esca, d’Arbúcies, i en la
revista Manual de Uso Cultural, de Màlaga. És professor de filosofia en un institut de
secundària del sud del País Valencià, on dirigeix des de fa nou anys un cineclub. La
combinació de la seua prosa, suggeridora i enigmàtica, amb una veu molt personal deixa
entreveure una narrativa d’alta volada que ens ofereix una literatura ambiciosa alhora que
plaent.

Manuel Baixauli (Sueca, 1963) estudia pintura a València, on es fa un nom com a artista. A
mesura que madura el seu estil, però, s’allunya de modes, galeries i concursos i emprèn un
camí personal caracteritzat per l’obsessió de refer constantment les seues obres, que sovint
tarda lustres i fins i tot dècades a enllestir. Als trenta anys comença a escriure. Espiral, el
primer llibre que publica, és un recull de contes brevíssims on plasma les obsessions —la
fugacitat de tot, la mort, l’oblit...— que ja eren presents en la seua pintura i que es reflectiran,
també, en les obres posteriors. El segueixen les novel·les Verso i L’home manuscrit. Aquest
últim títol rep una acollida inusual per part de la crítica, amb sis premis, i esdevé, tot i la seua
complexitat, un èxit de vendes. El 2014 publica una tercera novel·la, titulada La cinquena
planta.
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PròlegManuel Baixauli Benesiu existeix per a mi des d’un vespre d’hivern, a Alcoi, quan,
acabada la presentació dramatitzada d’un llibre col·lectiu en què participe —en el llibre, i
també en la presentació—, i que esdevé un fracàs de públic —la presentació, però també el
llibre—, se m’adreça i em diu que se sent identificat amb el que escric. Als qui ens dediquem a
una activitat pública se’ns adrecen, de tant en tant, desconeguts; més quan més èxit un té.
Gent que, sovint, és perillosa: sota el pretext d’estar interessats en la teua obra, el que
realment pretenen és que tu t’interesses per la seua, i després d’haver-te fet alguna pregunta
retòrica, sense deixar-te contestar, o deixant-te contestar sense atendre’t, mamprenen a
explicar-te les seues vides i opinions sobre tot sense que tu hages tingut ocasió de demanar-
los-les. No sempre és així, però; hi ha excepcions. Inclús pot ser que, en una situació
d’aquestes, conegues algú interessant. Quan saps que algú és interessant? Difícil concretar-
ho. És una sensació que tens mentre l’escoltes, provocada no sols per allò que diu, sinó també
pel to de veu, per la mirada, pels gestos... Benesiu em semblà escriptor des del primer
moment. Vaig calar de primeres que, com jo, era un insatisfet, un obsessiu, un desequilibrat.
Un desequilibrat pacífic. Era un bon o un mal escriptor? Vés a saber. En tot cas, podia
encaixar com a personatge d’una història meua. Vam parlar poc, a fora m’esperaven per fer
una foto de grup.Setmanes més tard vaig rebre a casa Intercanvi, novel·la amb què Benesiu
havia guanyat el Premi Blai Bellver 2007, de Xàtiva. Sóc un comprador compulsiu de llibres, i,
alhora, un lector lentíssim. Els volums per llegir se m’apilen als prestatges. L’ordre amb què els
agafe és imprevisible, fruit del caprici, lliure de cap compromís. Com que Intercanvi tenia un
fum de competidors —majoritàriament allò que anomenem clàssics—, no el vaig agafar fins
passats un bon grapat de mesos. Quasi un any, diria. Era un bon o mal escriptor, Benesiu?
Allò que fa que un autor m’interesse no és tant l’encert tècnic, sinó la seua personalitat, la
seua veu, i la manera amb què aquesta modela el text. Si darrere d’una obra hi ha una
personalitat potent, puc perdonar-ne molts defectes; si el que hi ha és una personalitat
flàccida, no hi ha prodigi tècnic que m’alleuge la lectura. Bon o mal escriptor? Bo, potent,
malgrat les imperfeccions d’Intercanvi, poc significatives si tenim en compte que és una òpera
prima. Intercanvi tenia un excés de greix, li calia tisora i depuració. Vaig escriure a Benesiu. És
delicat, donar l’opinió sincera d’un llibre a qui l’ha escrit, t’hi jugues la relació. Quan algú fa un
comentari negatiu sobre un paper meu, durant els primers instants note dolor en algun lloc
indeterminat; tanmateix, només que la crítica siga una mica fonamentada i justa, en passar els
minuts, aquest dolor es transforma en profund agraïment al crític, per l’immens favor que m’ha
fet. Crec que Benesiu ho encaixà així.Mesos després, Benesiu em visità a Sueca, on, a
l’Ateneu, el casino modernista, vam dinar un arròs caldós. Aquella dilatada conversa confirmà
les meues sospites: insatisfet, obsessiu, desequilibrat pacífic. Insatisfet del seu paper al món,
obsessionat pels llibres, ple de dubtes i d’inquietuds. Com jo. Ens vam entendre i ens vam
recomanar lectures i pel·lícules. D’aleshores ençà, la nostra relació s’ha mantingut
esporàdicament per correu electrònic, on Benesiu em transmetia el desencís per la dificultat
que tenia a traure una segona novel·la, ja enllestida. Ni premis ni editorials. No li funcionà res.
Cap porta oberta. La situació que Benesiu patia m’era familiar: jo l’havia viscut amb L’home
manuscrit.Ho vaig comprendre quan vaig rebre, autoeditat, el nou llibre, que aleshores es
titulava Els passejants de l’illa de Xàtiva, i el vaig llegir. No era, de cap manera, una novel·la
comercial. Era un relat allunyat de tòpics, ambiciós, d’aquells que només publiquen editors
agosarats i malalts de literatura, més pròxim a l’art que a l’entreteniment, de lectura, això sí,
fluida, i amb les imperfeccions de la seua òpera prima sàviament superades.Un llibre



autoeditat és un llibre fantasma, sense distribució, que només llegiran uns pocs amics. Un crit
que no sent ningú. Els passejants de l’illa de Xàtiva només el podia salvar del no-res un editor
curiós, que apostara, per damunt de tot, per la literatura com a font de coneixement i de
perplexitat. Aniol Rafel, d’Edicions del Periscopi, respon a aquesta descripció. Ara, gràcies a
ell, la novel·la oculta de Benesiu inicia una segona vida, normal, amb presència a les llibreries
i als mitjans de comunicació, amb vestit nou i fins i tot amb un altre nom, Gegants de gel, molt
més adient, crec, al seu contingut.Potser Benesiu no apareixerà a les llistes d’autors més
venuts. No importa, això. Ell, com jo mateix, no és lector d’aquesta mena de llibres. El que
realment importa és que comence a tindre lectors exigents, d’aquells que es multipliquen a
mesura que cresca la seua obra.D’aquells que, com pense fer jo, una vegada l’han llegit no
l’abandonen.

 

     A la meua mareAl record i la memòria del meu pare

L’agost de 1992, quan la canícula ja s’acostava a la seua fi, vaig emprendre un viatge a peu
a través del comtat de Suffolk, a l’est d’Anglaterra, amb l’esperança de poder fugir del buit que
s’estava propagant dins meu després d’haver acabat un treball important. W. G. Sebald, Die
Ringe des Saturn (‘Els anells de Saturn’) La vida en la frontera no espera es todo lo que
debes saber. Radio Futura

El turista misantrop

Teresa, “Bon llibre, molt introspectiu. El llibre explica la història d'un viatge que és més interior
que exterior, descrivint molt bé les inquietuds dels personatges, i té un punt de misteri. M'ha
agradat.”

Francisca Berenguer Albero, “És molt bo.. És molt bo. Pot ser la millor novel·la que he llegit en
català/valencià.El vaig comprar en suport digital i ara vaig a fer-me amb la versió en paper,
perquè mereix la pena. Ben escrit i a més, enganxa.”

Ignasi Camil, “Un llibre molt ben escrit. Bon llibre. Ben escrit. Pe a disfrutar de la bona
escriptura. Sorpresa. Et va enganxar poc a poc. Al principi costa una miqueta.”

Mara, “Muy bien. Me gusto mucho”

The book by Greta S. has a rating of  5 out of 3.6. 15 people have provided feedback.
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