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EL LLIBRE A L'ESCOLA

Sinopsi

Amb mirada àcida, Manuel Baixauli dissecciona el seu entorn, identifica el que és genuí i ho fa valer en
una  societat  que  corre  massa.  Els  textos  incorporen  petits  artefactes  dibuixats,  il·lustracions  que
revelen,  més  enllà  de  les  paraules,  la  complexitat  del  pensament  de  Baixauli  com  a  autor  total.
Aquest  recull  d’articles  ofereix  una  selecció  del  millor  Baixauli,  que,  amb  profund  sentit  estètic,
interpel·la el lector perquè es capbussi amb ell en l’art i l’escriptura que més l’emocionen. Una ruta amb
parada en noms com Dostoievski, Melville, Dreyer, Stravinski, Pla o Fuster, en els records d’infantesa o
en la més inadvertida quotidianitat.

A Ningú no ens espera hi ha humor, cabreig, apologia de l’art d’alta volada, alguna idea fixa i no poques
contradiccions.  Un  disseny  fet  a  consciència  per  un  dels  escriptors  més  singulars  d’avui  dia.

Temes

Art,  pensament,  cultura  visual,  crítica,  literatura,  cinema,  periodisme,  creació  d’una  cultura  pròpia,
recerca de referents i visió crítica amb el món que ens envolta.

Etapa recomanada

Ed. Infantil (3-5 anys)

Educaci
ó
Primària

Cicle Inicial (6-8 anys)
Cicle Mitjà (8-10 anys)
Cicle  Superior  (10-12
anys)

ESO
1r i 2n (12-14 anys)
3r i 4t (14-16 anys)

Batxillerat (16-18 anys) X

Per què aquest llibre s'ha de llegir a l'escola?

Ningú no ens espera és una selecció del conjunt d’articles que Manuel Baixauli va publicar al ja desaparegut
El Quadern, de l’edició valenciana de el diari El país. Al llarg d’aquests articles podem veure com l’autor
mostra pinzellades de la seva particular visió del món, configurada i acompanyada sempre per noms
que interelacionen  la  literatura;  Rodoreda,  Dickens,  Pla,  Melville,  Fuster,  amb la  pintura;  Bacon o
Cézane, el cimena; Haneke, o la música; Pau Casals. Amb un estil directe i molt periodístic, centrat però
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en l’estètica del text, Baixauli relaciona tots aquests noms amb fets quotidians que viu o observa ell
mateix i que l’ajuden a interpretar  el món que l’envolta  des d’un prisma artístic  i  intel·lectual  gens
mancat d’ironia i humor àcid. Baixauli extreu anècdotes i les converteix en la clau de volta per posar l’ull
crític sobre fets comuns que a vegades ens passen desapercebut i que són, sovint,  indicadors de la
deriva social  en la que estem immersos. L’alumne lector,  així ,es nodreix de nous referents mentre
s’identifica amb algunes escenes que narra l’autor. Resseguint les pàgines del diari es fórmula preguntes,
aplica un anàlisi introspectiu a les seves pròpies referències culturals, calibrar la importància de la opinió
pròpia i, també, accedir a una de les principals tesis del llibre: l’elogi a la lentitud. Un valor que pot ser
important per reflexionar entre alumnes i professors en un món que, com bé diu Baixauli, corre massa.
Ningú  no  ens  espera és  un  llibre  que  combina  perfectament  l’aprenentatge  amb  la  visió  crítica  i  la
reivindicació de la cultura com element important de la creació d’una identitat i  una visió del món
pròpies.

Sobre l'autor/a
Manuel Baixauli (Sueca, 1963) estudia pintura a la Facultat de Belles Arts de València. Guanya un bon
nombre de premis i es fa un nom, però a mesura que madura l’estil  s’allunya de modes,  galeries  i
concursos i emprèn un camí personal caracteritzat per l’obsessió de refer constantment les obres, que
sovint  tarden  lustres  i  fins  i  tot  dècades  a  ser  enllestides.  Als  trenta  anys  d’edat  comença  a
escriure. Espiral (Columna, 1998), 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 a la seua pintura i que es
reflectiran, també, en les obres posteriors. El segueixen les novel·les Verso (Bromera, 2001) i L’home
manuscrit (Proa / Moll,  2007). Aquesta última rep una acollida inusual per part de la crítica, amb sis
premis,  i  esdevé,  tot  i  la  seua  complexitat,  un èxit  de  vendes.  El  2010 enllesteix  una nova  edició
d’Espiral (Proa), reescrita i depurada a fons, i el 2014 publica La cinquena planta (Proa), novel·la que rep
el Premi de la Crítica dels Escriptors Valencians i el Premi Joan Crexells de narrativa.

Per què s’ha decidit publicar aquest llibre.

Perquè mostra una altra faceta de Manuel Baixauli, un dels escriptors més respectats de la literatura en
llengua catalana dels últims anys i perquè, sobretot, és una revindicació de la cultura i la necessitat de
cultivar una societat amb visió crítica i pròpia del món que l’envolta.

Ressenyes

● «En contra de la història oficial que es narra des de les instàncies del poder, Baixauli no s’està de
dir que no creu en les audiències perquè les majories no tenen raó; pronuncia ben alt el nom del
fantasma que recorre el món —la banalitat—; es declara partidari fervent d’un art dens, obscur i
difícil;  s’atreveix  a  desmentir  tòpics  —no  és  veritat  que  el  talent  cinematogràfic  d’avui  es
projecti  a  la  televisió,  en  format  de  sèries—;  denuncia  l’existència  de  massa  llibres  palla,
superficials i prescindibles, i recomana quins llibres s’han de comprar, llegir i rellegir, els llibres
abisme, els llibres hipnosi, els llibres interrogant: les obres que apunten alt, a la desmesura, les
novel·les  que  furguen  els  racons  més  recòndits  de  l’existència  humana,  són  inquietants  i
afortunadament inacabables,  diu Baixauli,  i  molts de lectors,  encara que no ho sàpiguen, hi
estaran d’acord.»

Ponç Puigdevall, El País

● «En pocs anys, Baixauli ha estat reconegut com el gran autor que és. Té tècnica, sensibilitat,
profunditat, estil.» 

Maria Barbal
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● «Manuel Baixauli, escriptor que quan tots siguem morts se seguirà llegint, traduint, estudiant,
reeditant, enyorant i homenatjant, fa la impressió de ser un escriptor fèrtil. En una de les seves
reflexions en aquest llibre exquisit d'articles, reivindica la lectura, i la lentitud. Es pot llegir per
molts motius i  segons ell,  podem reivindicar la literatura que et du més enllà.  Normalment
llegim amb expectatives; Baixauli en canvi no espera res, quan llegeix: li agrada l'aventura.»

Miriam Diez a El Punt-avui

MATERIAL COMPLEMENTARI

Proposta didàctica:
Un dels aspectes més importants del llibre és la interrelació entre art i pensament, entre representació
gràfica i literatura. Et proposem que vagis més enllà i, seguint l’exemple de Baixauli, et fixi’s en algun
aspecte de la teva vida quotidiana que et capti l’interès i que et generi algun pensament. Poden ser
escenes  efímeres  que  captes  al  carrer,  gestos;  emocions.  Busca  les  referències  culturals,  literàries,
cinematogràfiques o musicals que hi poden tenir relació i aplica una visió crítica de conjunt: escriu-ne
un article d’opinió i després, busca-hi la representació gràfica. No cal que sigui un dibuix, utilitza la
imaginació i crea un artefacte visual que representi les teves paraules.

Per treballar en grup:
Intercanvieu els textos i creacions amb els vostres companys i poseu en comú què penseu que ha volgut
comunicar el vostre company sense que ells  us ho expliqui.  Valoreu-ho entre tots, apliqueu la visió
crítica als companys i observeu si finalment, el conjunt de les obres tenen alguna cosa en comú. Hi ha
algun tema recorrent? Referències culturals compartides? Creieu que de l’observació i la crítica de les
vostres obres n’ha sortit un retrat que us defineixi com a grup?

L’autor pot anar a l’aula a fer una activitat de dinamització lectora.


