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A partir del text establit per R. W. Franklin en
la seua edició de lÕobra completa dÕEmily
Dickinson de 1999 (The Poems of Emily
Dickinson, Cambridge, Massachusetts,
Belknap Press of Harvard University Press),
Carme Manuel Cuenca i Paul Scott Derrick
ens ofereixen les seues versions de vuitanta
poemes de lÕautora nordamericana sota el
títol: Amherst, el poble de Nova Anglaterra,
al nord-est dels Estats Units on va viure Çreclo-
sa dins dÕuna casa de rajoles estòlides cons-
truïda pel seu pareÈ. Com diuen els autors en
el pròleg: ÇEl púdic desenfrenament, la tími-
da capacitat de seducció, el delicat misticis-

me i la inteláligència sense pretensions dÕEmily Dickinson són, com la xerra-
meca i la demora de Whitman, al capdavall, intraduïbles o, en tot cas, una
expressió poètica que fa poques concessions a qualsevols traductor. Abans
de camençar ja érem conscients que estàvem abocats a aquesta mena de
repte. Així, el nostre objectiu primordial ha estat no traure-li, a ella, la seua
incomparabilitat. I esperem, amb tot, que alguna petita part de lÕessència
dickinsoniana sÕhi haja transmés en lÕesforçÈ.
.
Fiòdor M. Dostoievski (1821-1881) és un autor
indispensable en la història de la literatura. La
seva obra, colossal i sorprenentment heterogè-
nia, es considera un dels cims de lÕedat dÕor de
les lletres russes, i un clàssic universal. Stefan
Zweig va dir que el primer sentiment que ens
envaeix en llegir Dostoievski és el de terror, i el
segon, el de grandesa. És la grandesa que
emana dÕobres capitals com ara Crim i càstig o
Els germans Karamàzov. Memòries del subsòl
és lÕobra que marca el punt dÕinflexió en la tra-
jectòria literària de Fiòdor Dostoievski, el pas
dÕuna literatura més lligada a la tradició, espe-
cialment la del seu compatriota Gògol, a un
estil i una temàtica molt més introspectiva i original. Abismal i subterrània,
Memòries del subsòl ens introdueix en el món dÕun narrador anònim, que es
despulla amb arrogància davant dÕell mateix i del lector per mostrar-nos la
seua vessant més instintiva i radical. Aquest text enigmàtic i fascinant ilálumi-
na les altres grans noveláles de Dostoievski, i posa al descobert, per primera
vegada en la nostra tradició literària, els racons més inquietants de la con-
dició humana.
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per modèlica. Un pacte de silenci —cal
dir-ho?— que van gestar durant anys,
de manera conscienciosa i ceñuda, el
general Franco i l’hereu de la corona
del Reino de España.

Però encara ens sorprendrà menys,
aquesta visió edulcorada de la història
contemporània d’Espanya, si tenim en
consideració que no tots els historiadors
s’han mostrat a favor d’una única inter-
p retació historiogràfica del franquisme.
N’hi ha hagut, també, i no són pas qua-
t re gats, els revisionistes, els nostàlgics i
els fidels al règim —i d’altres pseudohis-
toriadors de molt diferent pelatge, però
d’igual signe— que han afavorit la divul-
gació d’una imatge del general Franco
beatífica i, en conseqüència, re d e m p t o-
ra del franquisme. Aquesta és una de les

p roves més irrebatibles de la f e i x i s t i t z a -
c i ó actual de la societat espanyola —
més accentuada en segons quins llocs,
en funció del grau de nacionalcatolicis-
me interioritzat—, que es fa palesa
cada dia en una infinitat de pràctiques i
de conductes de dubtosa legitimitat
democràtica: en la persistència de sím-
bols i d’estàtues commemoratives i lau-
datòries de la dictadura en llocs públics;
en la infàmia de milers de víctimes afu-
sellades i mal enterrades arreu del terr i-
tori de l’Estat; en la reticència a tornar la
documentació requisada per les tro p e s
franquistes en concepte de botí de gue-
rra —els mal anomenats «papers de
Salamanca»— i en la subvenció que
dispensa el Ministerio de Educación y
Cultura a la Fundación Nacional
Francisco Franco, un dels objectius de
la qual és, segons indica la pàgina w e b
d’aquesta entitat «privada», «la defensa
de la memoria y de la obra del caudillo,
atacadas de manera infame, antihistóri -
ca, sin serenidad ni justicia» .

Aquesta situació, doncs, posa al des-
cobert la necessitat d’una anàlisi sol-
vent sobre el franquisme; demana
noves interpretacions historiogràfiques
i rigoroses a propòsit d’una figura i
d’un període de la història d’Espanya
absolutament nefastos des del punt de
vista dels principis democràtics.
Precisament, l’objectiu de la col·lecció
«Història i Memòria del Franquisme»
és, en paraules d’Antoni Furió —direc-
tor de l’editorial de la Universitat de
València—, «contribuir a rescatar la
memòria històrica d’un dels períodes
més foscos i ominosos del nostre pas-
sat més recent, sobre el qual s’ha pas-

La Universitat de València acaba d'en-
cetar tres noves col·leccions: «Història
i Memòria del Franquisme», dedicada
a la recuperació de la memòria col·lec-
tiva sobre un dels períodes més nefas-
tos de la història de l’Estat espanyol;
«Biografías», que ens acostarà la vida
i l’obra d’alguns dels intel·lectuals que
més han influït en la història del segle
XX, i «Breviaris», una col·lecció de
petit format que exhumarà textos breus
d’autors clàssics i contemporanis espe-
cialment significatius perquè han estat
exemples pregons del sentit crític i de
l’exercici de la llibertat intel·lectual.

El franquisme té —encara!— bona
premsa, més que no voldríem. Ismael
Saz ho assenyala sense embuts a
Fascismo y franquismo: «Nos guste o
no, parece perdurar en el imaginario
de los españoles la asociación
República-Guerra Civil-Franquismo
como una concatenación de hechos
según la cual la primera habría condu-
cido a la segunda y ésta se habría
resuelto con la imposición del tercero.
Durante este último, además, se habrí -
an producido las grandes transforma -
ciones económicas y sociales que
habrían hecho posible al fin el triunfo
de la democracia en España» .
Aquesta visió positiva del franquisme
no ens hauria d’estranyar gens ni
mica, si tenim en compte el pacte de
silenci —o la mordassa, segons de qui
parlem— que ens van imposar amb
una transició —l’espanyola— que els
hereus directes del franquisme ens van
fer engolir, en el seu moment, i que la
cantarella de més de vint-i-cinc anys de
monarquia parlamentària ha fet passar



sat de puntetes durant la transició, i
donar resposta a la necessitat social de
memòria. Necessitat de les víctimes,
dels fills i els néts dels vençuts, per tal
de conèixer i que es conega la seua
tragèdia personal i familiar; i necessi-
tat també del conjunt de la societat i,
molt especialment, de les noves gene-
racions, que no visqueren el franquis-
me i no són capaces, si no se’ls expli-
ca, de comprendre la tragèdia en tota
la magnitud que té».  

Per complir aquests objectius, la
col·lecció combina obres de reflexió
d’historiadors de reconegut pre s t i g i
amb testimonis personals, vius i direc-
tes, en català i en castellà. Fascismo y
franquismo, del catedràtic d’Història
Contemporània de la Universitat de
València Ismael Saz, i Feixistes, rojos i
capellans, de Ramir Reig i Josep Picó,
responen a la primera de les fórmules;
mentre que Proceso a un maestro repu -
blicano és un testimoni directe sota el
qual s’aixopluga tota la documentació
del procés sumaríssim contra Vicent
Altabert, afusellat a Paterna el 1940.
Un document excepcional, directe, que
M. Cruz Altabert Cuevas, filla del mes-
tre republicà assassinat pel franquis-
me, ha rescatat de l’oblit gràcies a una
persistent indagació arxivística. Altres
títols de la col·lecció són Franquisme i
repressió. La repressió franquista als
Països Catalans, un volum que aplega
diverses investigacions, dirigit per l’his-
toriador Pelai Pagès, i C o m i s i o n e s
Obreras y la represión franquista,
d’Alberto Gómez Roda. Aquesta nova
col·lecció omple un buit ignominiós
sobre un període de la història recent
d’Espanya que ha estat massa vega-
des silenciat, i d’altres sublimat en
favor d’una imatge condescendent, i
fins i tot favorable, dels quaranta anys
de repressió franquista.

Però no és aquesta l’única pro p o s t a
editorial que acaba d’estrenar la
Universitat de València. «Biografías» és
una altra de les apostes que cal desta-
car especialment. Una col·lecció dedi-
cada a personatges rellevants de la cul-
tura contemporània. No es tracta,
però, de biografies a l’ús, sinó de «bio-
grafies intel·lectuals»: «apro x i m a c i o n s
al pensament i a l’experiència vital d’al-
guns dels grans protagonistes del món
de les idees vistos en perspectiva i
situats en el seu context històric». Els
t res primers volums de la col·lecció trac-
ten la vida i l’obra de tres historiadors
i m p o rtantíssims. Perry Anderson. El
laboratorio implacable de la historia,
de Gre g o ry Elliott, fa un acostament a

la vida intel·lectual de l’historiador i
pensador marxista britànic, director de
la New Left Review i una de les veus
més re p resentatives de l’esquerra euro-
pea. Per la seua banda, E . P. T h o m p s o n .
Objeciones y oposiciones, de Bryan D.
P a l m e r, indaga en la biografia intel·lec-
tual del polèmic historiador marxista de
la «Nova Esquerra». Aquest primer lliu-
rament de la col·lecció es completa
amb el llibre Marc Bloch. Una vida
para la historia, de Carol Fink, sobre
un dels més brillants historiadors del
segle XX, jueu, soldat, dirigent de la
Resistència i fundador, juntament amb
L. Febvre, de la revista A n n a l e s, la cèle-
b re publicació que tant va influir entre
els historiadors de l’època. La col·lec-
ció «Biografías» té previst de publicar
o b res sobre altres personalitats de la

i n t e l l i g e n t s i a e u ropea i del món que
han marcat el segle XX, com ara
Theodor W. Adorno, Claude Lévi-
Strauss o Fernand Braudel. 

Publicacions de la Universitat de
València (PUV) llança una terc e r a
col·lecció dedicada a l’assaig clàssic i
contemporani: «Breviaris». L’epígraf vol
aplegar obres especialment intere s s a n t s
pel seu valor literari i documental, pel
seu caràcter crític i per la defensa de
l ’ e x e rcici de la llibertat intel·lectual.
Discurs sobre la dignitat de l’home, de
Giovanni Pico della Mirandola, a cura
d’Antoni Seva; Carta sobre el comerç
de llibres, de Denis Diderot, amb tra-
ducció i introducció d’Antoni Furió, i
L’assaig com a forma, de Theodor W.
A d o rno, traduït per Gustau Muñoz i
p rologat per Jacobo Muñoz, form e n
p a rt de la primera fornada bibliogràfi-
ca de «Breviaris», una col·lecció que
naix amb vocació de ser llegida per un
ampli públic lector que es deixarà
seduir per la cura que hi han esmerçat
els responsables de l’edició i perq u è
són textos que fan de molt bon llegir. A
les tres obres esmentades, caldrà sumar
les d’altres autors que l’editorial té ja
p rogramats, com ara Giacomo
Casanova, Jean-Paul Sart re, Max
We b e r, Vo l t a i re, Thomas Mann,
Tocqueville, Sade, Baudelaire . . .

Aquestes tres noves col·leccions ens
fan venir a la memòria les iniciatives
bibliogràfiques que va posar en marx a
durant la dècada dels vuitanta i fins a
la primera meitat dels anys noranta la
Institució Valenciana d’Estudis i
Investigació (IVEI), que el PP «valencià»
va desmantellar quan va arribar al
p o d e r. Tant de bo que l’oferta editorial,
a hores d’ara àmplia i substanciosa, de
la Universitat de València s’amplie
també, anys a venir, amb una nova
col·lecció que s’ocupe d’un altre dels
períodes més injustament sacralitzats
de la història d’Espanya: el de la
Transició. Fóra una oportunitat d’excep-
ció per aprofundir entorn de les manio-
b res i de les prebendes que el rei Joan
Carles va pactar amb el G e n e r a l í s i m o,
ara que el príncep —feliçment i amoro-
sament esposat— ha destapat la capsa
dels trons de les alegries parademocrà-
tiques amb l’obertura, vora trenta anys
després, del balcó de la Plaza de
Oriente, que Franco utilitzava per re f o r-
çar els seus deliris de grandesa i mega-
lomania amb discursos tronats que
a d reçava a les masses de fanàtics que
li eren afectes.

Juli Capilla 4
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No sols és una obvietat: els lectors tro-
bem en els dietaris obres de testimo-
niatge personal durant un context tem-
poral determinat. Però molt diferents
de les cròniques periodístiques dels
esdeveniments més cridaners o de l’ha-
bitual hegemonia literària de les
novel·les. En són tota una alternativa,
de fet. Perquè en aquest gènere els
autors s’impliquen indefugiblement, i
ens deixen constància del seu temps
paït, de la maduració de la vivència
pròpia i de la resta d’estímuls que tra-
vessen la vida concreta. Aquest ús quo-
tidià de la reflexió, aquesta incertesa
de mena, produeixen un treball de
comprensió de l’entorn humà que a tots
ens afecta i, per això, els dietaris ens
reserven un protagonisme més ampli.
Tant se val si ens hi acostem amb afec-
ció doxogràfica, amb ànim de debat,
o per simple tafaneria. Llegim per tal
de comprendre’ns. 

En el número 36 de la revista L’Illa,
Toni Mollà fitava l’àmbit dels dietaris
e n t re la intimitat que pre f e reix els
valors connotatius i estètics, d’una
banda, i la prosa més instrumental
emprada amb «la voluntat d’"interven-
ció pública" que reivindicava el mateix
Joan Fuster per a les formes assagísti-
ques», de l’altra. Una vegada més
Fuster esdevé l’iniciador, pioner entre
els valencians en la redacció estructu-
rada de pensaments personals.
D’alguns anys ençà aquest gènere ha
pres volada entre nosaltres, no tant per
la quantitat de publicacions com per
l’efecte desentumidor que tenen en la
nostra literatura. Aquesta puixança ha

estat afavorida per un cert interés edi-
torial, amb el Premi d’Assaig
Mancomunitat Ribera Alta com a refe-
rent, però es deu als autors que han
publicat el seu enfocament personal la
important repercussió que ha assolit.
Ara s’hi afegeixen, des de la col·lecció
«Textures» de Bromera, Emili Piera i
Vicent Alonso, el segon com a guan-
yador del premi esmentat l’any 2003.

Cada llibre resulta ben particular i
les explicacions que contenen, més o
menys argumentades, són sempre per-
sonals i fonamentades en la vivència
que ens afaiçona. Ja anunciava la
intenció Montaigne el 1580: «jo
mateix sóc la matèria del meu llibre». I
Joan Fuster, al pròleg de la traducció
dels Assaigs breus, reblava: «Perquè

en última instància, tot Montaigne —i,
amb el seu exemple, tot "assaig"— és
una "opinió": una opinió que emana
d’aquell "jo" inicial i que s’obri com un
estímul al lector reflexiu».

El Trajecte circular que ens presenta
Vicent Alonso està basat en el seu qua-
dern de notes de l’any 2001. El llibre
està estructurat mitjançant el cicle de
les estacions i a l’encapçalament de les
anotacions s’han substituït les dates per
títols, per tal de donar preponderància
a uns continguts que sovint es reprenen
i s’entrelliguen. Durant aquell any escri-
via simultàniament el recull de poemes
Del clam de Jasó, però, a pesar de
compartir unes circumstàncies vitals,
ací prova una expressió més directa
del jo. Ara bé, per tal d’evitar simplis-
mes enganyosos convé recordar l’ad-
vertiment de Nietzsche: «tota opinió és
també un amagatall, tota paraula,
també una màscara», de manera que
és debades cercar-hi imatges «autènti-
ques» sense garbellar la càrrega d’in-
t e r p retacions. Encara que aquest
esforç de l’autor per mostrar-se amb
bona fe des d’un caràcter reservat
coneix com són de quimèriques la
naturalitat i les descripcions rigorosa-
ment objectives. «No tinc cap interès a
presentar les notes d’aquest llibre com
a efectes d’una espontaneïtat tan falsa
com literàriament improductiva. Ni tan
sols tinc l’interès de fingir-ho. En litera-
tura, com en qualsevol altra expressió
artística, les formes són inevitables»,
ens aclareix a la introducció.

Les claus generals del dietari són la
memòria, la contemporaneïtat més

La poderosa alternativa del diàleg. 
Sobre dietaristes valencians
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absoluta, i la literatura. Però en el des -
envolupament de Trajecte circular
Alonso practica la literatura fragmen-
tarista, d’una brevetat suggeridora,
que empra la digressió per il·lustrar-
nos el seu univers, i que gira al voltant
de la consciència de l’escriptor. Amb
una mantinguda elegància expressiva
i una prosa eficaç, ens relata anècdo-
tes que resulten l’espurna que incita a
la reflexió, a la recerca de sentits. Els
paisatges que l’acompanyen són la
calma de Xodos, una Godella remota,
la casa de Picassent, la ciutat de
València, alhora àmbit del professor,
de l’acció cívica, de les intempèries i
de racons estimats, les visites a Sueca
o Barcelona, i els viatges, a Venècia,
Finlàndia o Bretanya. Amb el benentès
que el viatge amb la literatura no s’a-
bandona en cap moment. Perquè ella
és font constant de suggeriments, els
que alimenten un diàleg constructiu en
evolució. Sempre provisional, doncs.
Aquests experiments són motor del
pensament, exemple moral, i així la
literatura es constitueix en una forma
de coneixement humà.

L’autor ha bastit un exercici de
memòria que implica els records, fins a
la profunditat on un mateix es redesco-
breix, els comentaris sobre altres die-
taris i autors, des del plaer del lector
insadollable, també el compromís amb
la pròpia societat, contra els despotis-
mes, contra les violències, amb la cre-
ació literària, i l’assimilació de l’actua-
litat del moment com a procés reflexiu
quotidià. Un exercici, en fi, que acreix
el desig, que recupera la pròpia
empremta, que eixampla la vida en la
cadència del nostre trànsit. També s’ha
retratat —com no!—, amb l’absència i
la presència, el plaer i el desgrat que
això comporta. Una darrera conside-
ració encara, al llibre no trobarem
l’ànsia pel detall escabrós ni per la
nuesa sobtada, ni en general per
aquell conjunt de superficialitats que ja
disposen de sobrats abeuradors arreu
de les televisions de l’Estat. Per contra,
cal destacar-hi la sensatesa —que no
exclou la discrepància— de les sospe-
sades opinions amanides amb enriqui-
dors comentaris.

Aquest bon sentit, l’actitud prudent i
ordenada, ens connecta amb el to de
l’altre llibre que tenim entre mans. Però
Dietari de guerra presenta un discurs
clarament polític, si encara entenem
per política l’anàlisi de la re a l i t a t
social que ens envolta i ens afecta,

acompanyada de la vindicació de la
participació cívica activa. L’obra té l’o-
rigen en la indignació provocada pels
preparatius de la guerra contra l’Iraq,
aquella alimara que encara esclafeix.
És una reflexió privada que el perio-
dista —d’ofici, no en aquest treball—
p resenta com a crònica seriada.
Perquè l’estructura de dietari li ha per-
mès d’alternar el desenvolupament de
tesis d’extensió limitada amb altres
fragments de relaxats comentaris amb
major llibertat literària. Emili Piera ha
aplegat vint-i-nou assaigs breus lligats
pel concepte de guerra, datats entre el
febrer i l’agost de l’any 2003.

La violència política, que l’autor
separa de la violència d’ofuscació per-
sonal, i les cíniques regles que la re g e i-
xen són el tema fonamental d’aquest lli-
b re. «La guerra només és un negoci
s e g u r, grandiós i sense risc per a qui
obté i administra la previsible victòria,
per això les fan. Guerra és sobretot la
victòria irrebatible de l’estupidesa, per-
què les pobres persones —i tots som
p o b res persones en una guerra que
re t o rna a tots, menys a qui les dirigei-
xen, a l’humil condició de pàries, re f u-
giats i orfes— sempre perden o tenen la
perspectiva de perd re molt més del que
podrien guanyar en aplicació quotidia-
na i no tan imprevisible de l’astúcia, la
intel·ligència, la tenacitat i la sort (i la
manca d’escrúpols, però qui es cre g a
l l i u re de pecat, rebrà la primera pedra-
da).» El patiment és una de les poques
coses que ens unifiquen, al conjunt de
la humanitat. I des d’aquesta conscièn-
cia, caldria lluitar contra la maquinària
de destrucció que ens amenaça i ens

e s b o rra. L’ a l t e rnativa de Piera és una lli-
b e rtat acompanyada de misericòrd i a ,
compatible amb la pluralitat.

E n t re les reflexions pràctiques sobre
el món actual, costum poc conreat en la
nostra llengua, l’autor critica els dog-
matismes i els discursos precuinats que
ens serveix tothora la pro p a g a n d a .
Denuncia la irresponsabilitat dels
intel·lectuals que, des del confort, cele-
braven qualsevol insurrecció llunyana;
així com la incapacitat demostrada per
l ’ e s q u e rra a l’hora d’acarar els com-
p romisos de la seguretat. La inoperàn-
cia política de l’Islam, que permet l’a-
parició de re g i s t res desesperats. Ta m b é
s ’ a l a rma de la facilitat amb què es va
esvair la mobilització contra la guerr a ,
quan només amb tenacitat i massiva
continuïtat s’aconsegueixen transform a-
cions socials. D’altra banda la guerr a
de l’aigua, en la qual observem els
cínics muntatges a escala de laborato-
ri, la lluita entre arrossers i pescadors,
o l’emoció que encomana amb el re l a t
de la malaltia d’un familiar, ens adre-
cen a àmbits més casolans. L’ a g i l i t a t
d ’ a rticulista o els punts d’humor en l’ex-
p ressió no oculten el re refons de docu-
mentació i investigació que re c o l z a
l’exposició ordenada dels arg u m e n t s .
El rigor i l’amenitat s’hi conjuguen amb
una admirable habilitat per a esmunyir-
se de tres nefastos perills: les transcen-
dentalitats vàcues i evanescents, les
innocències virginals, així com els con-
f o rtables maniqueismes.

Tant aquest Dietari de guerra com el
Trajecte circular, malgrat els específics
retrats i objectius que els distingeixen,
són dues mostres més de la literatura
d’idees que ara es produeix al País
Valencià. Un gènere obert i molt salu-
dable, que ofereix múltiples possibili-
tats de debat reflexiu, a partir de l’ex-
posició d’opinions inserides en el trans-
curs quotidià del temps. Arguments
d’una dialèctica entre la idealitat dels
pensaments i l’actualitat social, entre
l’entorn i la intimitat. Per tal de con-
cloure, res més adient que una citació
de Michel de Montaigne: «Quan escol-
te contar la situació d’algú, no me’n
ric; tot seguit em mire a mi mateix per
veure quina és la meua. Tot el que l’a-
fecta, m’interessa. La seua situació
m’adverteix i em posa a l’aguait».
L’avinentesa del diàleg vital, mediatit-
zat per aquest espai compartit i sem-
pre accessible que és la literatura.

Eduard Ramírez
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-En l’època dels productes d’usar i llan -
çar, del consum ràpid i de la superfi -
cialitat, allò que sorprén d’entrada és
la dedicació durant vint-i-cinc anys a
investigar un tema i a escriure un llibre
de sis-centes cinquanta pàgines.
-La raó principal del temps emprat és
que les fonts estaven a Madrid. Vaig lle-
gir la meua tesi, intitulada R e v o l u c i ó n
burguesa y revuelta campesina (País
Valenciano 1789-1840), l’any 1974.
Però me’n va quedar una pro f u n d a
insatisfacció, del resultat d’aquella
investigació. Vaig pro p o s a r-me alesho-
res estudiar una senyoria valenciana de
manera monogràfica i amb molta pro-
funditat. El problema era que les fonts
estaven a Madrid i hi anava re g u l a r-
ment una o dues setmanes per any.
Després, amb una beca, vaig poder
avançar molt. Volia fer un treball com
els que aleshores —final dels anys
setanta i començament dels vuitanta—
havien publicat Pedro Ruiz To rre s
( s o b re Elx), Isabel Morant (sobre
Gandia) o Anna Aguado (sobre
Sueca), entre altres. Ara ningú no
escriu monografies com aquesta. El
meu és ara un treball fora de temps.
Però, a diferència dels anteriors, es
caracteritza pel gran abast que té. He
buidat, per exemple, tots els re g i s t re s
notarials del marquesat. Desenes de
milers de documents, dels quals des-
prés fas ús d’un deu per cent.
-La seua investigació segueix la tècnica
de la microhistòria. Per a un profà, ¿en
què consisteix la microhistòria?
-Es tracta d’investigar aspectes con-
crets per tal de trobar-hi coses que una

-Anteriorment, vosté havia publicat lli -
bres poc «microhistòrics», com ara La
Inquisició al País Valencià, o havia
col·laborat en una Història del País
Valencià. ¿Per què s’ha produït aquest
canvi tècnic?
-Passar d’una tècnica a l’altra s’explica
per la insatisfacció que em va provo-
car el treball d’investigació per a la
meua tesi, com ja he explicat. Però
resulta evident que, tries la tècnica que
tries, sempre aconsegueixes uns objec-
tius, però se te n’escapen altres. En
açò, supose que no ocorre una cosa
molt diferent en les altres ciències.
-El seu llibre analitza la senyoria de
Llombai. La tria no es deu a vinculacions
personals, sinó totalment científiques.
-Hi havia una primera vessant perso-
nal: vaig donar classe uns anys a
Carlet i, per tant, disposava de l’arxiu
parroquial pròxim. Però la decisió és
sobretot científica: l’existència de tota
la informació necessària en arx i u s
parroquials, de la senyoria, notarials...
-Una de les conclusions més cridaneres
del treball afecta les conseqüències
econòmiques de l’expulsió dels moris -
cos. Segons el seu estudi, l’expulsió va
permetre una modernització dels siste -
mes de producció, que va contribuir al
creixement econòmic de la senyoria.
Aquesta conclusió contradiu la tesi de
molta gent, fins i tot no sé si també
escrits seus anteriors...
-És una tesi no compartida pels histo-
riadors de l’Edat Moderna, però sí que
té partidaris destacats entre els medie-
valistes. És el cas de Pierre Guichard,
un dels referents en estudis de les

Entrevista a Manuel Ardit: 
«El feudalisme no va impedir el creixement econòmic»

Manuel Ardit (València, 1941), professor d’Història Moderna a la Universitat de València, acaba de publicar en l’editorial
Afers Creixement econòmic i conflicte social. La Foia de Llombai entre els segles XIII i XIX. És el resultat de vint-i-cinc anys

d’investigació microhistòrica sobre una senyoria valenciana. La principal conclusió de l’obra és que el sistema feudal no va
impedir el creixement econòmic. Una idea que xoca amb l’opinió majoritària, almenys als anys setanta i a l’inici dels vuitan -
ta. L’autor també afirma que l’expulsió dels moriscos fou una catàstrofe demogràfica i econòmica a curt termini, però que va
facilitar la modernització del sistema de producció. Manuel Ardit és autor, entre altres, dels llibres Els valencians de les Corts

de Cadis (1968), La Inquisició al País Valencià (1970), Revolución liberal y revuelta campesina en el País Valenciano
(1977), Els homes i la terra del País Valencià (1993) i Agricultura y crecimiento económico en la Europa occidental moderna

(1992). També ha col·laborat en diverses històries generals del País Valencià. Manuel Ardit dirigeix la revista Afers,
de recerca històrica i de pensament.

anàlisi general no detecta. És la tècni-
ca del microscopi en la investigació
biològica, per exemple. O tries la vista
del telescopi o la del microscopi.
-Però vosté adverteix en el pròleg que
prefereix la fórmula de Giovanni Levi
a la de Carlo Ginzburg. ¿Què els
d i f e r e n c i a ?
- G i n z b u rg estudia el seu famós
Menocchio, el moliner processat per
la Inquisició, d’una manera massa
individual. Levi, influït per Cliff o rd
G e e rtz, utilitza una metodologia
a n t ropològica, i fa una «descripció
densa». Es preocupa per l’individu i
per l’entorn. Una «descripció densa»
té un major abast explicatiu, encara
que és descriptiva. I això és el que
c rec que jo he fet.
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comunitats andalusines. Inicialment jo
mateix em vaig sorprendre, però he de
dir que la idea no contradiu cap escrit
meu: ja vaig exposar-la fa més de vint
anys en un Congrés d’Història de la
Ribera que es va celebrar a l’Alcúdia,
precisament perquè disposava dels pri-
mers resultats de les meues investiga-
cions per a aquest llibre.
-Vosté és conscient que una afirmació
com aquesta, en un moment com l’ac -
tual, podria ser interpretada malament.
Per això, ¿quina és la seua opinió per -
sonal sobre la decisió política d’expul -
sar els moriscos?
-Fou un acte d’intolerància. Un exem-
ple més de neteja ètnica. Però quatre
segles després ja no es pot evitar, i el
treball de l’historiador és investigar i
oferir les seues conclusions. I aquestes
són que a curt termini l’expulsió fou
una catàstrofe, però que a llarg termi-
ni fou un estímul econòmic. En setanta
anys va superar-se l’impacte inicial.
-Alguna cosa semblant havia escrit
Fuster. No sols des del punt de vista
econòmic, sinó de cohesió nacional...
-Per a Fuster, potser era millor tindre
una comunitat binacional, com la
valenciana actual, que una trinacional.
Crec que la frase de Fuster anava en la
línia de «Som com som perquè ells no
hi són». En qualsevol cas, d’aquestes
decisions dels polítics del segle XVII,
no podem sentir-nos-en responsables,
tot i que algú puga mostrar una satis-
facció a posteriori. Però l’historiador
no pot entrar en aquestes qüestions.

-Deixant de banda la qüestió dels
moriscos, ¿quina és la conclusió que
ha extret d’aquest treball de vint-i-cinc
anys?
-La conclusió principal és que el siste-
ma de senyories, el feudalisme, no era
un obstacle tan gran  per al creixement
econòmic com s’havia pensat de forma
general. Des del final dels anys setan-
ta del segle XX va començar a obrir-se
pas la idea que el sistema feudal per-
metia el creixement. Aquesta és també
la meua conclusió, i d’ací el títol del lli-
bre: Creixement econòmic i conflicte
social. La Foia de Llombai entre els
segles XIII i XIX. Preferisc que els lectors
n’extraguen les seues conclusions,
però les primeres persones que han lle-
git el llibre s’han sorprés amb el nivell
de riquesa de la senyoria. Per exem-
ple, amb la grandària de les cases, del
mobiliari, de les joies... O amb detalls
com la quantitat de neveres domèsti-
ques que hi havia, el consum de xoco-
lata, l’existència de tres o quatre ani-
mals en cada corral... Estem parlant
d’una zona modesta.
-Una de les curiositats de la senyoria
de Llombai és que durant dos segles va
ser propietat de la família Borja. Ha
trobat alguna empremta de la forma
borgiana d’administració?
-La senyoria és comprada pel mateix
Roderic de Borja poc abans de ser
nomenat papa amb la intenció de
t r a n s m e t re-la als seus fills. La compre n
a la família Centelles, que arro s s e g a-
va uns deutes molt elevats. Es tracta de

quantitats molt altes. I en molt poc de
temps després, el deute és liquidat.
Això només pot explicar-se per la
transferència de diners italians. En
aquest fet sí que hi podem trobar una
diferència. En la resta de l’administra-
ció, no.
-Després d’un treball d’aquesta impor -
tància i dedicació, ¿la sensació que
resta és la d’haver passat pàgina o,
per contra, la d’haver obert noves vies
de treball?
-Alguns temes els considere tancats,
però sí que m’ha suggerit noves vies.
La més important, en la qual treballe en
aquests moments, és esbrinar per què
els moriscos no podien créixer més
econòmicament.
-Un no-expert pot pensar que pel règim
de semiesclavitud que patien.
-Aquesta pot ser una explicació. Però
també n’hi ha una altra, que fa refe-
rència a les seues circumstàncies cultu-
rals. No les dels musulmans en gene-
ral, sinó les dels àrabs i els berbers del
nord d’Àfrica. Es tractava de societats
clàniques, amb subdivisions en llinat-
ges definits per la descendència. Així,
el sistema de matrimoni i la transmissió
per herència dels béns poden explicar
l’economia estancada d’aquestes
societats. Per exemple, la boda preferi-
da era amb la cosina que era filla d’un
germà del pare. Tot això condiciona
molt la societat i forma part la meua
línia actual de treball.

Francesc Bayarri
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El dia que l’autora i
la narradora 

es van disfressar

Carme Riera
La meitat de l'ànima

Proa, Barcelona, 2004
234 pàgs

Si, des del dia que naixem, fóre m
conscients de la importància de la
memòria i del re c o rd, viuríem tots els
dies de la nostra vida tremolant d’emo-
ció. Caminaríem temorosos, com qui
xafa ous, sempre avinents al fet que
aquella passa o aquella altra poden
canviar per sempre els destins de la
nostra vida. La transcendència de les
coses no ens en deixaria fru i r, sem-
blantment al que ens esdevé quan ens
pengem la càmera de vídeo domèstic i
la necessitat de captar l’instant ens dis-
tancia dels moments irrepetibles que
vivim. És una sort que aquesta necessi-
tat d’endreçar la cambra familiar de la
memòria ens arribe quan les andròmi-
nes que hi dormen ja són plenes de
pols i se’ns apareixen, fins a un cert
punt, fragmentàries o alienes.

Un dia de Sant Jordi que l’escriptora
de renom signa llibres, se li acosta un
home amb una carpeta que conté uns
escrits que «li interessaran». L’home
deixa una tarja que l’escriptora no
recull, i es perd entre la gent. Temps
després, la narradora emprèn a des-
grat la lectura d’aquelles cartes que la
seua mare escriví a algú, un amant,
potser el pare biològic d’ella. Mos a
mos, pessic a pessic, viatgem pel
record de l’escriptora-narradora i per
les investigacions que fa, tot cercant el
veritable pare i les veritables raons de
la mort de la mare. En aquest cas,
però, i precisament per la necessitat
que té l’autora real d’acostar la ficció
al món de les coses tangibles, l’escrip-
tora no és Déu. No pot saber el que ha
passat en realitat. Molts dels protago-
nistes d’aquell forçat exili en què vivia
l’avi de la protagonista (d’Esquerra
Republicana), i d’aquell col·laboracio-
nisme que practicaven gent com l’ho-
me que li féu de pare (persona adepta
al règim), ja són morts. L’escriptora de
ficció, a més, es debat entre la com-
prensió dels motius de tothom amb qui
és forçada a identificar-se, i la voluntat
de trobar uns orígens dignes que no li
facen abaixar el cap. Enceta, per tant,
un viatge vital físic i psicològic que
l’angoixarà alhora que li dóna motius
per escriure, per retrobar-se amb un
passat que no coneix del tot i que el
pacte enverinat de la suposadament
beatífica transició ens ha furtat a tots,
als de fora i als de dins de la novel·la.

A La meitat de l’ànima, el que més
ens sorprèn, de bon començament, és
l’acumulació de funcions de la narra-
dora, que demana la participació del

lector en un prec que li durarà tot el lli-
bre. Alhora, se situa en una posició
clarament subjectiva respecte dels fets,
i no amaga, a cada moment, les
impressions que li produïen cadascun
dels esglaons que pujava durant
aquest viacrucis de records. Riera es
diverteix, a més, com a autora real, a
fer ballar el cap del lector, al qual vol
enganyar, segons confessa en algunes
entrevistes, i, d’altra banda, a amollar
totes les opinions que li ve de gust
sobre la literatura, la crítica, el món
editorial... A més, fa petits o grans
homenatges als autors que estima, bé
citant-los, i citant-ne les obres o els sím-
bols literaris, o bé simplement fent-los
una picada d’ullet. Tot això, és clar,
amb la legitimitat que li atorguen les
pàgines escrites d’una carrera literària
sòlida. Riera té la via lliure per fer com
si barrejara diferents nivells narratius
per entabanar el lector biografista, que
es farà una imatge falsa de l’autora
model, tot acceptant a ulls clucs aque-
lla primera persona de la narració com
a llibre de memòries. En aquest punt,
per tant, en el domini de la veu del
narrador, Riera manipula la novel·la a
pler, i ens hi deixem bressolar sense fer
gaire escarafalls.

D’altra banda, i pel que fa a la
informació narrativa, l’autora també
demostra el domini a l’hora de deixar
anar els indicis en un corrent inacaba-
ble de dades que el lector i la narra-
dora interpreten conjuntament. Un
corrent inacabable, dic, que té conti-
nuïtat enllà de la novel·la, en un altre
nivell quasi esotèric, en la ment del lec-
tor, perquè, com tothom ha dit i repetit,
la novel·la de Carme Riera no té un
final tancat, i el lector és cridat a inven-
tar-lo o, si és un lector mandrós, a triar
entre els que la narradora li ofereix.

Per acabar, és certament curiós que
el Premi Josep Pla 2004 (La llibreta
g r o g a, de Robert Saladrigas, que ja
recomanava el C a r à c t e r s 27) i el Pre m i
Sant Jordi 2003 (aquest llibre de
C a rme Riera) hagen coincidit a endin-
s a r-se en la qüestió de la identitat. I no
pas en la identitat dels desheretats —de
la Cecília d’El carrer de les Camèlies,
per exemple—, sinó en la d’uns perso-
natges madurs, adults, sense necessi-
tats econòmiques, que han assolit un
c e rt èxit professional i que, tanmateix,
quan arriba el moment de posar les
q u a t re darre res peces al tre n c a c l o s q u e s
vital, s’adonen que l’han fet a l’inre v é s ,
o que no hi havia tots els cubs dins la
caixa, o que el pas del temps ha esbo-
rrat les siluetes del que ja tenia un
o rd re. A La meitat de l’ànima, la identi-
tat va lligada al re c o rd —a La llibreta
g r o g a, en canvi, el protagonista s’hi
planteja més aviat un canvi de ru m b ,
per tal d’ensenyorir-se del present—, i
només una acurada re c o n s t rucció histò-
rica del re c o rd ha d’oferir a la pro t a-
gonista un present digne. 

És una sort que aquesta necessitat
d ’ e n d reçar la cambra familiar de la
memòria arribe, també, als Estats, com
a persones juridicohistòriques, que són,
encara que els objectes siguen plens de
pols (una pols, per cert, no del tot natu-
ral, potser vessada per algun manipula-
dor d’extintors sense foc). D’un temps
ençà, un exèrcit d’historiadors estudia i
publica trossos de la vida privada de la
gent durant la postguerra, i ens acosten
als veritables herois quotidians, els
maquis, els agents informadors (la
n a rradora no oblida que, al capdavall,
la dictadura estava edificada sobre el
domini de la informació), dels estraper-
listes (llegiu, com a document històric, el
recent Quan anàvem a l’estraperlo, de
Víctor Gómez Labrado), les dones i els
vençuts en camp de vencedors. La
societat, per tant, volem cre u re que, a
poc a poc, recupera la memòria, com a
única via directa a la construcció d’una
identitat, de la mateixa manera que la
n a rradora-escriptora de La meitat de l’à -
n i m a: per mitjà del despullament, de la
captació dels indicis i de la paciència a
l’hora d’interpretar fragments incohe-
rents o difusos. Per mitjà del re c o rd .
P e rquè, amb la història dels pobles,
passa com amb la de les persones: es
pot perd o n a r, però no oblidar.

Maite Insa
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La gent que va conèixer la guerra i la
postguerra va ser afligida per innom-
brables penalitats, sota la batuta sinis-
tra de la fam. Menjar ja no honesta-
ment, sinó una miqueta de pa amb un
companatge frugal, es convertí en una
obsessió més que mai malaltissa. La
mirada literària contemporània sobre
aquell món que lluitava cada dia per
la supervivència passà de puntetes.
Blasco demostrà les enormes possibili-
tats narratives dels escenaris rurals,
però els escriptors es mostraven refrac-
taris a tot el que isquera del calaix del
costumisme, el sainet i la disputa per
l’englantina d’or. Curiosament és a la
poesia de Vicent Andrés Estellés on
apareixen les més colpidores il·lumina-
cions d’aquest món subaltern. Com
que la història no ha fet tampoc els
seus deures, l’aventura literària durant
la primera meitat del segle XX compor-
ta una afegit de risc. Fem novel·la his-
tòrica sense manies del llustrós gòtic o
del convuls barroc, però a penes dels
anys agitats que precediren i seguiren
la victòria franquista. No és estrany,

doncs, que els intents de recrear-los
busquen el suport dels testimonis orals
que encara sobreviuen. Víctor Labrado
subscriu el procediment d’exhumar les
veus dels mateixos protagonistes. El
seu és gairebé un procés d’inventari i
ordenació de la confusió i fins i tot de
les contradiccions que nien en les evo-
cacions dels seus interlocutors.
Labrado dóna forma al caos, perfila
aquestes evocacions sovint confuses
perquè esdevinguen intel·ligibles. A La
guerra de quatre encara les fica en
l’ordit de la ficció, mentre que a Quan
anàvem a l’estraperlo opta per la crò-
nica directa del seu personatge sense
a penes posar-hi ni traure’n res. Les
peripècies de Vicent Just sobre una
bicicleta o al tren d’Alcoi a Gandia

són tan formidables que paga la pena
escoltar-les amb la seua veu. 

Als uns la fam els tornava ganduls, o
avars i mesquins, a d’altres pusil·làni-
mes i desesperats, acròbates del suïci-
di; a Just la fam el torna hàbil, corat-
jós, espavilat i, a pesar de no tindre
res més que la convicció que cal sortir-
se’n com siga, generós. La figura de
Just va més enllà, doncs, d’allò estric-
tament individual, ja que encarna un
subjecte plural que va deixar pel camí
també els seus ferits i els seus morts.
Aquesta és una epopeia col·lectiva de
traços amargs i gruixuts que algú
havia d’escriure abans no fóra massa
tard. El lector per això voldria saber-ne
més. Les cent vuitanta-tres pàgines
saben a poc. Hi ha més històries, més
vides d’homes i dones que feren el cor
fort i es llançaren a estraperlar. Al seu
rellotge biològic se li acaba la corda i
seria imperdonable que tampoc no
fórem capaços de posar el remei ade-
quat a una altra urgència més.

Ferran Garcia-Oliver

La fam
els treia a ballar

En la nostra particular història peninsu-
lar trobem alguns termes que estan molt
m a rcats de significat: «postguerr a » ,
«franquisme», «estraperlo». I crec que
a partir de cada un, si els re l a c i o n e m
amb mots com ara «política», «fam»,
« religió» o «literatura», per posar- n e
alguns, es podria construir o descriure
bastant bé com eren, per a un individu
d e t e rminat, algunes de les coses que
passaven durant aquella època.

La postguerra considere que configu-
rà en una gran part la mentalitat
—gens fàcil de desactivar per com-
plet— del país, i les possibilitats literà-
ries que ofereix solen ser molt produc-
tives quant a l’expressió de les idees i
els sentiments que s’hi esdevingueren.
L’estraperlo, que de segur fou i és una
activitat molt habitual al llarg de tota la
història humana, ací des del primer
franquisme cobrà un inusual relleu,
amb unes característiques que van de
l’heroïcitat a la tragèdia, com podem
tornar a comprovar ara en la darrera
obra de Víctor Labrado, Quan anàvem
a l’estraperlo (Angle, Barc e l o n a ,
2004). Es tracta d’una història basada
en els primers anys de la postguerra i
l’estraperlo que tenia lloc sobretot per
les comarques centrals valencianes, a
mig camí de la novel·la d’aventures i la

crònica, que m’ha interessat i agradat
molt. La narració comença tot just amb
un jo que té un gran rendiment («Jo, ha
passat el temps, i dic:...»), perquè t’en-

dinsa en unes històries on l’autor deixa
que el protagonista diga i conte amb
un sorprenent estil testimonial les seues
calamitats d’estraperlista amb bicicle-
ta. Així, cenyit a la pura descripció de
l’instint de supervivència, fent front a
les dificultats i a les injustícies d’una
època que ho negava tot a gairebé
tots, s’hi plasma aquella societat d’una
forma tan commovedora que assegura-
ria que aconsegueix el mateix que
Estellés amb la seua poesia, seduir i
commoure; en gran manera les dues
visions es complementen. El que ha
buscat Labrado mitjançant l’expressió
neta i precisa és dir en tot moment què
sent el personatge i deixar al seu
entorn tota la resta noblement en segon
pla, perquè ací el fil narratiu més
important és la consciència del perso-
natge, els anhels que l’empenyen als
camins a lluitar contra la fam i la misè-
ria; és la missió de la narrativa. Com la
missió d’Estellés fou utilitzar una retòri-
ca tan convincent de síntesi i el·lipsi
que també empeny el lector a viatges
com aquests, a un passat tan present. I
re c o n s t ruir la memòria d’aquestes
vides tan singulars, aquell temps, així.

Vicent Berenguer

Postguerra
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L’ocàs del cavaller

Silvestre Vilaplana
Les cendres del cavaller
Bromera, Alzira, 2004

264 pàgs.

Quan hom pensa en Joanot Mart o re l l ,
el primer que li ve al cap és la seua
novel·la Tirant lo Blanch, que, escrita al
Segle d’Or de les lletres catalanes, és
l’obra més coneguda de la nostra lite-
ratura. En realitat, però, el Tirant s’ins-
pira en les vivències del mateix autor,
M a rt o rell, l’existència del qual estigué
f a rcida d’emocions i animada pels ide-
als de la cavalleria. Aquesta agitada
vida ha inspirat el nou títol de Silvestre
Vilaplana, Les cendres del cavaller,
g u a rdonat amb el Premi Ciutat d’Alzira
de Novel·la. Es tracta de la primera bio-
grafia novel·lada de Joanot Mart o rell i
és una obra de caràcter divulgador.

Al llibre trobem un Joan Mart o rell vell
i cansat d’una vida plena de fracassos
i d’amargors, que s’ha venut ja totes les
p e rtinences per pagar grans deutes. És
així com la seua obra, el Tirant, arr i b a
a les mans de Martí Joan de Galba.
Vilaplana imagina l’ancià Mart o re l l
escrivint al seu creditor i relatant-li la
seua vida per tal que entenga la signi-
ficació vertadera de la seua novel·la:
autor i personatge estan, més que mai,
íntimament lligats. S’hi fa un repàs de
tota la seua trajectòria vital, des de la
p a rtença cap a Nàpols per lluitar amb
son pare pel rei Alfons el Magnànim
fins a l’ocàs del seu llinatge. Una vida
que, en efecte, té molts parangons amb
allò que ens relata el Tirant. I és que,
igual com Tirant, Mart o rell viatjà a
A n g l a t e rra i sembla que allà conegué
les gestes de Guillem de Va roic a través
d’un llibre que adaptà en una posterior
edició catalana. De la mateixa manera,
sembla clar que l’amistat existent entre
M a rt o rell i Jaume de Vilaragut, guerre r
català que combatia genovesos i oto-
mans arreu de la Mediterrània, inspirà
bona part de la seua novel·la. Al
mateix temps, l’auge de l’Imperi Tu rc ,
que té com a corol·lari la caiguda de
Constantinoble el 1453, servirà com a
eix addicional d’inspiració.

Les cendres del cavaller parla pre c i-
sament d’això, de l’autor i del seu
temps. Un temps en el qual la societat
a la Corona d’Aragó canvia a gran
velocitat i en què personatges com
M a rt o rell o Vilaragut són uns totals
inadaptats. Al llarg del llibre podem
v e u re amb claredat el crepuscle del
temps dels cavallers tradicionals, que
dirimeixen les disputes amb lletres de
batalla a camp obert, i l’arr i b a d a
d’una nova època en què allò jurídic
prima sobre «el juí de Déu». Vi l a p l a n a

ens parla d’un Mart o rell desolat per
aquest fet, i ho fa sempre amb simpa-
ties evidents pel cavaller valencià. Tot i
tenir en compte que el llibre està escrit
a tall d’autobiografia —i això ja impli-
ca que Mart o rell l’hauria d’escriure des
d’un punt de vista força positiu cap a la
seua persona—, cal assenyalar que
l’autor de vegades sembla mitificar la
figura de Mart o rell i dels ideals que
perseguia en la seua vida plena de
desgràcies: l’orgull, la defensa del lli-
natge... I en realitat la vida dels cava-
llers no era tan honorable com es pre-
tén ací, ni els codis de cavalleria —que
sens dubte Mart o rell devia admirar—
no marcaven a l’època del Tirant, ni als
segles anteriors ni posteriors, unes pau-
tes socials idíl·liques. Tot i això, sembla
clar que el propòsit de Vilaplana és
p recisament fer un llibre d’aventure s
que servisca per divulgar el re s p e c t e
cap a Mart o rell i la seua obra. Si és
així, la manera d’enfocar el personat-
ge em sembla adequada, però hom no
deixa de posar-se en guàrdia davant
qualsevol mena de mitificació històrica,

que, per cert, és més senzilla com més
allunyada en el temps.

En la mateixa línia convé prevenir
que Vilaplana utilitza repetidament el
terme «nació» per referir-se als territo-
ris de parla catalana al segle XV.
Evidentment, Joanot Mart o rell no
podria parlar mai de nació en aquella
època, ja que aquest és un concepte
modern. En aquella època, si bé exis-
tia una comunitat identitària conscient
de ser-ho, no existien ni de lluny les
nacions. Precisament el concepte de
nació té un significat antagònic res-
pecte del tipus de societat en què viu
Martorell, de desigualtat estamental i
fidelitat poderossíssima cap a la
monarquia, atès que el concepte de
nació implica la igualació legal de tots
els seus membres i la sobirania nacio-
nal (o la voluntat d’una comunitat his-
tòrica d’assolir aquest estatus). Si
Vilaplana volia haver-se referit als terri-
toris que conformen els Països
Catalans podria haver utilitzat senzilla-
ment el mot «Catalunya», que sí que es
veia registrat al llarg de l’Edat Mitjana
en diversos escrits, o l’expressió «la
nostra terra», o quelcom semblant.
Parlar de nacions en aquell segle,
sobretot posant les paraules en boca
de l’autor principal del Tirant, em sem-
bla una incorrecció històrica important. 

I aquest és un dels problemes del lli-
b re, que sovint utilitza una pro s a
massa actual i no té en compte detalls
com aquest. En efecte, el llibre està
escrit amb un llenguatge molt fàcil
d’entendre i modern. Hom hi troba a
faltar més referències a la mentalitat de
l’època i, per contra, se sorprèn amb
la modernitat de certes reflexions fetes
per Martorell a l’obra. Tot plegat, de
vegades sembla que siga una prosa
més adreçada als adolescents que a
un públic interessat en novel·la històri-
ca. Potser siga el problema del caràc-
ter massa divulgador de l’obra: que
obliga a rebaixar el registre. 

En qualsevol cas, reconec que em va
s o r p re n d re també llegir com un dels re s-
ponsables de Bromera, en parlar de L e s
cendres del cavaller, afirmava que
« m e reix ser un s u p e r v e n d e s i passar a la
història com un dels millors èxits literaris
valencians», ja que, si bé el llibre no és
en absolut avorrit —la trepidant vida de
M a rt o rell ho impedeix—, tampoc no em
sembla una obra impre s c i n d i b l e .

Pau Tobar
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Els grans poders
són l’infern

Poc abans de la misteriosa desaparició
del seu amant, al restaurant d’un luxós
hotel del Londres amenaçat per les bom-
bes de l’aviació alemanya, la pro t a g o-
nista, Rosa Allison, proposa un brindis
que pot resumir la història d’aquesta
novel·la: «Per l’amor! Per la llibert a t ! »

L’any 1939 la jove anarquista cata-
lana arriba a la capital anglesa des-
prés d’haver perdut un amor, una mare
i una guerra i després d’haver tocat el
fons de la desesperació a les platges
del camp de concentració d’Arg e l e r s .
Encara ferma en les seves conviccions
polítiques, tot i les moltes decepcions
acumulades, la Rosa inicia un re c o rre-
gut que s’adreça alhora cap al passat i
cap al futur. En una direcció, anirà
re c o n s t ruint a poc a poc un episodi de
l’any 1917 protagonitzat per la seva
m a re, enxampada entre l’amor de dos
amics, els joves turistes anglesos
G e o rge Allison, que esdevindrà pare
de la Rosa, i l’i n a b a s t a b l e Wi l l i a m
Saunders, «amb la seva salvatgia nihi-
lista», que quedarà marcat per sempre
més per aquella impossible relació. En
l’altra direcció, la Rosa projectarà una
f e rma voluntat de sobre v i u re a la mes-
quinesa del món que li ha tocat de
v i u re i a les bombes alemanyes, tot
apostant per una relació amorosa amb
l’enigmàtic William, responsable d’u-
nes tèrboles tasques d’espionatge per
al Ministeri d’Afers Exteriors britànic
que, a través de la jove catalana, tro-
barà l’oportunitat de re v i u re el seu gran
amor de joventut. Curiosament, el des-
cens als inferns que per a la societat
anglesa significa la II Guerra Mundial
suposarà l’escenari de la re c o n s t ru c c i ó

personal per a la Rosa, greument ferida
pel resultat de la Guerra Civil
Espanyola i per a qui «la desfeta no tan
sols havia estat col·lectiva, sinó també,
per damunt de tot, personal».

Malgrat la importància dels ingre-
dients sentimentals que conformen una
p a rt fonamental del relat, L’expulsió del
p a r a d í s és, per damunt de tot, una
novel·la d’idees. Amb el fons de les
paraules dels grans pensadors anar-
quistes, especialment d’Err i c o
Malatesta, la Rosa Allison i el Wi l l i a m
Saunders debaten repetidament sobre
la llibertat i els grans poders, sobre la
s u p e rvivència i la mort, sobre la inte-
gritat i les temptacions d’una vida fàcil
lluny de la bogeria que amenaça el
món on s’han conegut. William viu
e n t re una despreocupada opulència; la
Rosa, en una digna misèria. «¿Cal
abraçar la llibertat del senyor o la del
rodamón?», es pregunta ell en un deter-
minat moment. Lògicament, la qüestió
no troba una resposta definitiva. En el
fons, L’expulsió del paradís és un bell
discurs sobre la llibertat. I potser aquest
fet sigui la seva principal virtut i, alho-

ra, el seu pitjor defecte. Perquè sovint el
pes del discurs filosòfic i dels re f e re n t s
històrics trepitgen una trama que, tot i
un començament engre s c a d o r, va per-
dent consistència al llarg del text.

Lluís Calvo (Saragossa, 1963) és
autor de dues novel·les més, A c o n i t u m i
Electra i la carretera, a més d’una llar-
ga llista de llibres de poemes, alguns
dels quals han merescut importants pre-
mis, com ara l’Amadeu Oller, el Miquel
de Palol, el Maria Mercè Marçal, el
Ciutat de Palma i els Jocs Florals de
B a rcelona. La brillantor de la seva
p rosa, sens dubte responsable del
millor de la novel·la, esdevé també un
petit inconvenient en els diàlegs, a
vegades excessivament altisonants.
Potser l’esforç de semblar contínuament
intel·ligent actua una mica en detriment
d’un conjunt narratiu d’innegables vir-
tuts, però amb uns certs desequilibris.

Amb tot, L’expulsió del paradís a c o n-
segueix construir un retrat molt versem-
blant i plausible del Londres pre o c u p a t
per l’auge del nazisme alemany, per la
declaració de guerra i per la violència
dels primers bombardejos, i és potser
en l’acurada construcció d’aquest
ambient inquietant on trobem les pàgi-
nes més aconseguides. Amb l’acom-
panyament d’una banda sonora amb
ritmes de jazz —és el moment de la
i n t roducció a Europa d’aquesta músi-
ca—, re c o rrem les excel·lències del pai-
satge urbà i la por de la ciutat amena-
çada, la calidesa dels escenaris amoro-
sos i l’horror de la devastació: la belle-
sa, en definitiva, contraposada al dolor.

Emili Bayo

Lluís Calvo
L’expulsió del paradís

Destino, Barcelona, 2004
280 pàgs
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Com qui 
no vol la cosa 

Andreu Martín; Jaume Ribera
Amb els morts no s'hi juga
Columna, Barcelona, 2003

504 pàgs.

El títol d’aquest llibre re c o rda el de N o
demanis llobarro fora de temporada
(Laia, 1987), que va obrir una altra
sèrie dels mateixos autors, la del detec-
tiu adolescent Flanagan, integrada ja
per deu volums. També re c o rda els crits
de les manifestacions posteriors a l’on-
ze de març d’enguany, però la primera
edició data del 2003 i titllar-lo d’«opor-
tunista» seria erroni. Ho dic perq u è
s e m p re que aquests autors publiquen
algun llibre —junts o per separat— hi
ha crítics que els retrauen qualsevol
cosa: que és poc innovadora l’aparició
—en una novel·la policíaca— de detec-
tius i top models, per exemple. ¿A qui
se li acudiria dir que és «poc seriosa»
una pel·lícula d’humor o «poc graciós»
un drama existencial?

Obvietats al marge, no deixa de ser
cridaner el fet que novel·les amb cara i
ulls —amb diversos fils argumentals
ben travats, varietat de situacions i de
personatges, diàlegs hàbils i fulmi-
nants...— siguen objecte de menys-
preus així; sembla que les vulguen
equiparar amb les dolentes que només
s’hi assemblen pel fet de ser «de gène-
re». Àngel Esquius, el detectiu protago-
nista d’aquesta nova sèrie —pare de
família vidu i per tant una mica més
gran que el Flanagan—, ha d’investi-
gar les morts del visitador mèdic
Ramon Casagrande i de l’adinerat
Marc Colmenero, entre altres coses,
mentre intenta aclarir la seua vida sen-
timental amb l’ajuda inestimable de la
Flor Font-Roent —una clienta histèri-
ca—, la jove Beth —una companya del
treball amb vocacions intrèpides— i la
més equilibrada Maria, que prepara
una tesi sobre Raymond Chandler. Tots
hi estarem d’acord: no és el planteja-
ment més original del món. ¿I què? Ni
tan sols ho pretén. És justament gràcies
a un sopar d’Àngel amb Maria, cap a
la meitat de la novel·la, que els autors
ens expliquen per què fan llibres com
aquest: en una conversa no gens força-
da, a propòsit d’allò que els uneix, tots
dos personatges desmunten amb raons
ben convincents la distinció entre litera-
tura popular i culta. El fragment és
també una declaració d’amor a la
bona narrativa policíaca de tota mena;
refereix un conegut text de Chandler, El
simple art de matar, en què aquest
rebutja la narració d’enigma —inicia-
da per Poe i sublimada per autors com
Conan Doyle o Agatha Christie— i la
contraposa amb la pretesa superioritat

de la narrativa negra —representada
pel mateix Chandler o per Dashiell
Hammett i amb un major grau de rea-
lisme—, un menyspreu que s’hi con-
demna per simplista, ja que redueix la
literatura d’enigma a un mer trenca-
closques i evidentment no és (tan sols)
això. L’ e n l l u e rnadora seqüència —
immillorable com a declaració d’inten-
cions— em va resultar ben familiar,
perquè el raonament de Chandler és
justament el contrari del que feia un
cert argentí en una conferència sobre
«El cuento policial» (Borges oral,
Alianza, 1979). Allà, a més de des-
criure’ns de manera hilarant la lectura
del Quixot que faria un lector aviciat a
aquesta narrativa, afirmava que «el
género policial ha decaído mucho en
Estados Unidos. El género policial es
realista, de violencia, un género de
violencias sexuales también. En todo
caso, ha desaparecido. Se ha olvida -
do el origen intelectual del relato poli -
cial». Borges i Chandler, doncs, defen-
saven prejudicis contraposats. I perdó
per l’heretgia, però el punt de vista de
M a rtín i Ribera em sembla l’únic

assenyat: que una cosa no té per què
excloure l’altra, que el realisme tan
brut com es vulga i l’elaboració d’una
trama intel·ligent no són incompatibles.
Ho demostra la literatura que ells
mateixos practiquen.

Amb els morts no s’hi juga re c o rd a
també els textos de Flanagan per la
peculiar ironia re f e rencial: a la Flor
«només li faltava el Milú per semblar
una mena de Tintín transvestit»; i, quan
es descobreix que un adúlter copia ver-
sos de Martí i Pol, se’l perdona dient-
nos que «Si es tracta de lligar, el plagi
sembla generalment acceptat». No
d e f e n s a rem que és una obra perf e c t a :
se’ns fa estrany que un personatge
valencià de mena es diga Vicenç —i no
Vicent—; la resolució del cas de
S h a k e s p e a re contra Marlowe
( C h r i s t o p h e r, no Philip) sembla allarg a s-
sada, com moltes altres coses, i de fet
esdevé previsible justament per això; i
en una de les seqüències finals, en què
Esquius enxampa la infermera Vi rt u d e s
en una situació diguem-ne compro m e s a
—i poc coherent amb el seu cognom,
per seguir amb el gag del llibre—, ella
a l t e rna el tractament de «tu» i el de
«vostè» sense gaire sentit. Però les
peces acaben encaixant amb la mestria
habitual, l’humor punyeter com hem
pogut veure tampoc hi falta mai —és
memorable la referència al Carvalho de
Montalbán sense esmentar-lo— i, en fi,
ens trobem davant el treball de dos pro-
fessionals que saben perfectament què
fan, sense amagar-se de res ni de ningú.
I tot això només en el primer títol de la
sèrie, amb uns personatges molt ben
dotats per a la vida perdurable... en tots
els sentits. 

Tant de bo perduren els llibres com
aquest, perquè no n’anem precisament
sobrats. I perquè, malgrat les aparen-
ces i malgrat els qui s’entesten a dir el
contrari, ni els «gèneres» són blocs
homogenis —rebutjables o elogiables
en conjunt— ni l’obra de Martín i
Ribera és tan comuna com ens volen
fer creure; forma part, més aviat, dels
millors exemples d’una pràctica certa-
ment estesa, però no tant —ni de
manera tan uniforme— com alguns vol-
drien. És una sort que els mateixos
autors, com qui no vol la cosa, ens ho
demostren amb moments tan encertats
com aquell àpat chandlerià ple de luci-
desa i, sens dubte, de literatura.

Felip Tobar
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Haurem de caminar
per tornar a casa

Sebastià Alzamora
El benestar

Proa, Barcelona, 2003
65 pàgs

En l’actual món de la poesia en llen-
gua anglesa una de les formes que
està gaudint de més interès i dedicació
per part del públic lector, la crítica i els
mateixos poetes és, indubtablement, el
subgènere híbrid, trencador i allibera-
dor que nosaltres anomenem «novel·la
en vers». Aquesta estranya forma poè-
tica ha donat autèntiques obres mestres
de factura molt recent, com ara Freddy
Neptune (1998) o The Monkey’s Mask
(1994), dels australians Les Murray i
D o rothy Port e r, respectivament, o
Autobiography in red (1998) de la
canadenca Anne Carson i Time’s Fool
(2000) de l’anglès Glynn Maxwell. 

De fet, encara que aquesta puixança
recent de la novel·la en vers la podem
atribuir directament a la publicació de
The Golden Gate de l’angloindi Vi k r a m
Seth, l’any 1986, el subgènere en si no
és pas una cosa nova perquè podem
buscar els seus orígens a l’època ro m à n-
tica i tard o romàntica amb autors com
Pushkin i Byron o Browning i Longfellow,
que, dins la seva dèria d’experimenta-
ció, estaven buscant noves fórmules per
revitalitzar l’èpica tradicional.

La majoria d’estudiosos i crítics de la
poesia en llengua anglesa estan d’a-
cord amb certs trets definitius i defini-
toris de la novel·la en vers. Per comen-
çar hauríem de ressenyar el fet que la
novel·la en vers es constitueix com a
alternativa a la narrativa tradicional
perquè pot tractar d’una manera més
intensa i més eficaç certs temes com el
món interior dels personatges o els múl-
tiples aspectes del mal. D’altra banda,
la novel·la en vers és una forma mes-
tissa que participa, gairebé a parts
iguals, de la quotidianitat prosaica de
la narrativa i de la intensitat dramàtica
de la lírica. Les bones novel·les en vers
tendeixen a oferir una visió panoràmi-
ca de la vida moderna, a partir d’un
argument de baixa intensitat narrativa.
La història sol ser narrada per un narra-
dor múltiple, de manera que el punt de
vista i el sentit de la narració siguin
més  plurals i rics.  I, finalment, el vers
ha de ser ben fet però discret, i la llen-
gua ha de rebre un tractament més
aviat informal i col·loquial. 

Amb El benestar de Sebastià
Alzamora, la narrativa en vers, a la
manera contemporània, té el seu punt
d ’ a rrencada a la literatura catalana
d’ara. A més, Alzamora ha fet la seva
entrada d’una manera discreta però
ben segura. Amb això vull dir que, en
lloc d’iniciar-se amb una novel·lassa a

l’estil de Murray (255 planes atapeï-
des!) o amb una novel·la com la
d’Anne Carson (149 pàgines genero-
ses), l’autor de Mula morta ha optat per
una obra més breu, que podríem quali-
ficar de n o u v e l l e o novel·la breu. I en el
cas d’El benestar, la seva escala narr a-
tiva reduïda afavoreix i augmenta la
p recisió, la contundència i la suggesti-
vitat del text a partir d’un estudiadíssim
sistema de salts discursius i el·lipsis.

En definitiva, el que ha fet Alzamora
és traslladar el gran domini de la
narrativa que va demostrar a L’extinció
(1999) i Sara i Jeremies (2002) al món
de la poesia. En aquest sentit, podríem
establir tota una sèrie de paral·lelismes
i complementarietats formals i concep-
tuals entre Sara i Jeremies i El benes -
tar. De fet, si filem més prim, i la qua-
litat artística de la pro d u c c i ó
d’Alzamora ho demana, veurem que
l’obra del nostre poeta-narrador té dos
registres de formalització que servei-
xen d’elements vertebradors del con-
junt: el registre «realista» dels dos lli-
bres que acabo de citar i el registre
més trencador i més dislocat de
L’extinció i Mula morta. Vista global-
ment, l’obra d’Alzamora es va consoli-
dant a partir d’un subtil i substanciós
anar i venir entre la poesia i la prosa
narrativa, i un anar i venir entre una
opció estètica més oberta i una opció
més hermètica.  És com si l’autor no
hagués acabat un cicle temàtic si no
ha passat pels dos gèneres i els dos
enfocaments formals. 

El benestar utilitza com a pretext
artístic i narratiu la història de tres
joves —Roberto, Jaume i Marta— que
acaben formant una mena de triangle
sentimental, amb tots els excessos ima-
ginables. El trio porta endavant els
seus solitaris i desesperançats projec-
tes vitals a la ciutat de Barcelona.  A
partir d’aquesta situació bàsica força
senzilla i sense secrets, el nostre poeta

comença a brodar les coses fins acon-
seguir una petita (per les seves dimen-
sions discretes, autoimposades per
l’autor) obra mestra. 

D’entrada Alzamora compleix, a la
p e rfecció, amb tots els requisits del sub-
g è n e re que he ressenyat al principi d’a-
questa crítica.  Però, tot i això, hem de
ressaltar certs aspectes en part i c u l a r.
L’hàbil conducció de la idea generado-
ra del text, una mirada crítica girada
s o b re la realitat «real» de la societat
del benestar re re les bambolines de
p rogrés, estabilitat i riquesa, sense que
aquesta conducció signifiqui en cap
moment una simplificació del tema.  La
subtil estructuració argumental dels
continguts, enfocant els tres pro t a g o n i s-
tes en solitari i després entre c re u a n t - l o s
per crear un efecte més coral, de mane-
ra que el lector hagi de posar de la
seva part per construir el text i la histò-
ria. El magnífic domini de la ironia, el
s a rcasme i la sàtira, senyal inequívoc
de la intel·ligència de l’autor. A més,
d’una manera senzillament magistral,
Alzamora manipula la tècnica del punt
de vista per acostar-se o allunyar- s e
dels personatges, per no caure mai en
la superioritat moral del narrador o en
la identificació simplista i sentimentaloi-
de. El text es llegeix febrilment, però
quan el lector s’atura a assaborir els
elements formals el poema satisfà el
paladar més exigent gràcies a un domi-
ni impecable del vers i a una combina-
ció també impecable de passatges sos-
tinguts de versos polimètrics blancs (un
homenatge a l’Ezra Pound de H u g h
Selwyn Mauberley), de tercets deca-
síl·labs en terza rima (un homenatge a
l’Eliot de Quatre Quartets), de dístics
decasíl·labs lliures, etc. La posada en
escena, tant el perfil dels personatges
com l’evocació de la ciutat, és esplèn-
dida i eficaç. I, pel que fa a llengua,
Alzamora segueix la lliçó de Palau i
F a b re, Estellés,  Gimferrer i Palol en
intentar naturalitzar el català i eixam-
p l a r-ne els re g i s t res expressius, de
manera que perdi la càrrega excessiva
de moralina re p ressiva i d’olor d’apa-
rador resclosit que té.

Un extraordinari començament per a
la narrativa catalana en vers!
Francament espero que prosperi per-
què la poesia catalana dels darre r s
anys ha quedat reduïda a la lírica bre u ,
la qual cosa significa, en certa manera,
una pèrdua de diversitat i d’ambició.

D. Sam Abrams
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De la literatura
traïda

Fiama Hasse Pais Brandao
Amor pels llibres

Trad. de Jordi Domènech
Jardins de Samarcanda, Vic, 2004

88 pàgs. 

Fiama Hasse Pais Brandao pertany al
grup de poesia que va revolucionar la
lírica portuguesa, Poesia 61, juntament
amb Luiza Neto Jorge, Casimiro Brito,
Gastao Cruz i Maria Teresa Horta. Ha
destacat com a assagista i dramaturga
i ha estat cofundadora de Teatro Hoje,
on es va estrenar amb la direcció de
Mariana Pineda de Federico García
Lorca, i és autora de catorze reculls
poètics. Del seu treball com a traducto-
ra en destaca la versió del Càntic dels
c à n t i c s. Aquestes dades, que són
valuoses, ens ajuden ben poc a com-
prendre una poesia l’arrel de la qual
se’ns mostra impenetrable. La poeta
ens porta cap a la irritable literalitat
per després sorprendre’ns amb el seu
excés, que es decanta cap al metallen-
guatge. Delacroix és d’una transparèn-
cia punitiva en els seus diaris: «Quitté
l’atelier de bonne heure. / Dîné avec
Henry et promené avec lui le soir, et
revenu par Asnières». En poesia, el text
llegit així pot provocar encara un més
gran enrariment en la lectura. Es tracta
d’un nus massa visible. Aquest nus, no
pas absent en altres escriptors, és aquí
especialment fort. Llenguatge i món
esdevenen en la poesia de Fiama
Hasse un monstre de dos caps amb un
sol ull. De fet, el recull que n’ha prepa-
rat Jordi Domènech respon a aquest
fet: Amor pels llibres, un catàleg crític
de l’exercici de la lectura poètica i pro-
fessional, i Naturalesa paral·lela, el
món íntim de Carcavelos recuperat des
de la infància en la maduresa de l’au-
tora. 

Si, en la primera part, la veu poètica
busca un sentit en el fet de dir i en el
de llegir, en la segona es tracta d’una
veritable cosmogonia en què també el
sentit literal de la naturalesa, és a dir,
la visió sense invenció, provoca igual-
ment estranyesa i sentit simbòlic. Dos
llibres oberts —poesia i naturalesa—
d’on Fiama Hasse extreu una veu que
no deixa indiferent. Els accidents natu-
rals de la primera secció són noms pro-
pis, sorgits d’una memòria difícilment
enciclopèdica: Alexis Venegas, Isabel
Barbra de Defling, Polòfil o Crisip, el
filòsof estoic. Un inventari d’autoritats,
diria, domèniques, perquè també el
traductor s’ha instal·lat en una poètica
propera al seu desvetllat món antic que
precipita el tigre contemporani cap al
poema nou. Com la granota del darrer
poema d’aquesta part, la poeta té les
pupil·les verticals: mira el món des de
l’interior de molts altres textos literaris,
de baix a dalt, de passat a present, i

amb tot, ens diu, només aconsegueix
el rauc desmanyotat del pobre amfibi
del poema d’Emily Dickinson: «Amb el
meu cos de granota vaig entonar / la
literatura, el real i el diví, / lloant l’au-
rèola de gotes / que em va encadenar
els punys. / Estimant les paraules res-
sonades / per la contracció de la pell,
per l’amor, / que de la gola em va sor-
tir en els versos / com si fos de paper
tota l’aigua». 

El poema introdueix el tema de la
inutilitat del cant, de la inútil passió de
la literatura, de la pèrdua definitiva
del mot. Però aquest cant és vital i s’en-
fronta a l’exegeta, el cirurgià avalat
pel diploma que obre l’ull si crema el
ventre: «Tota literatura està per llegir. /
Tota literatura ha estat traïda». 

Per a Fiama Hasse, les veus que ens
traspassen ens porten a la ceguesa
poètica, la seva clarividència con-
dueix al deliri i és per això que sota el
vers l’abisme murmura. Allò visible es
transposa en un ordre nou a la cate-
goria del malson: és la imatge sorpre-

nent que obre el llibre, el cos calcinat
d’Ausiàs. Jordi Domènech ha fet que
el nostre poeta, sota la veu de l’autora
p o rtuguesa, ens interpel·lés febro s a-
ment situant aquest text al principi. A
aquells que llegeixen críticament se’ls
convoca a contemplar el seguici
a rdent de la literatura, on tot llibre ha
de cremar als ulls d’un altre, no per
obra d’una erudició demostrable, sinó
per un accés irracional del lector que
s’hi transforma. Només així es fa la
poesia visible als incrèduls, diu Fiama
Hasse. Aquest és el nucli de la prime-
ra part: la interpretació poètica. D’una
banda, podem llegir la tradició segons
els quatre nivells de lectura que ens ha
llegat la tradició bíblica perquè tot lli-
b re és un metallibre i és per això que
Empèdocles es llença a l’Etna. De l’al-
tra, el llibre fingeix, és una substància
que esdevé objecte, pot arribar a ser
el molí mateix —una altra categoria
del fingiment cervantí— però pot aca-
b a r, per aquest mateix defecte, con-
v e rtint-se en un balenó, és a dir, un
ésser engrandit i visible sense essència
i m m o rtal. Amb tot, Fiama cerca en el
primer acte de lectura la possibilitat
d’aquest camí difícil: «Quan l’autor fos
atrapat / per la lectura. En l’estre m i-
ment. / Per art de manescalia. El
p e rdi- / guer lleuger i la presa volu-
ble». 

Hi ha un art previ a la caça, l’exis-
tència de tot el que s’ha dit abans de
l’escriptura pròpia, la que ha de cau-
sar l’estremiment futur. I perquè aquest
pensament sigui desvetllat en la cons-
ciència del lector, l’autora trenca el
vers abruptament, en un ritme rar que
serà més acusat en la segona part del
llibre, on la naturalesa, com a ens, ens
proposa també un itinerari de lectura:
l’arbre només beu quan hi ha aigua, la
geometria del turó porta a una activitat
circular, la terra ha d’afavorir l’aliena-
ció del jo, la cigala ens mostra la capa-
citat visionària del cant. El paisatge és
la suspensió de l’intel·lecte i ens immer-
geix en una lectura sense temps, horit-
zontal. L’ésser humà entra transitòria-
ment en l’arquitectura d’una simfonia
espontània però perfectament travada
per l’introit dels galls i el vent que calla
al final: signes, al capdavall, que es
corresponen amb el desistiment de la
granota-poeta de l’inici, únic element
inútil de l’ègloga evocada.  

Susanna Rafart
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Una terra 
molt fèrtil

Jordi Pàmias
Terra cansada

Perifèric, Catarroja, 2004
60 pàgs.

Natura 
circular

És evident que el títol de l’últim recull de
poemes de Jordi Pàmias resulta para-
doxal si considerem la llarga i fecunda
dedicació a la poesia de l’autor. La
poesia de Pàmias és, essencialment,
postsimbolista, però abraça, alhora, un
e s p e c t re molt ampli d’influències, que
van des de la lírica grecollatina fins al
s u rrealisme, passant per noms de la tra-
dició catalana —com Carn e r, Espriu i
Vinyoli— o d’altres tradicions —com
G e o rg Trakl, Antonio Machado i Rafael
A l b e rti. Altrament, crec que fóra molt
i n t e ressant determinar amb precisió els
orígens diversos del pensament que s’hi
manifesta, i que el poeta elabora a par-
tir d’un fonament cristià —en què tro-
bem l’E v a n g e l i de Sant Joan, la filosofia
agustiniana, Pascal, Te i l h a rd de
C h a rdin, Mounier i Maritain— que té
molt present l’obra d’Albert Camus o la
d’Emmanuel Levinas. Es tracta, doncs,
d’una poesia molt ben definida en l’o-
rientació de fons, però a la qual Pàmias
constantment ha pretès obrir perspecti-
ves noves.

Ara acaba de publicar Terra cansa -
d a, que aplega poemes re d a c t a t s
entre el 1996 i el 2003, i és, en reali-
tat, el primer volum d’una trilogia en la
qual el poeta integra, també, Narcís i
l’altre (2001) i La veu de l’àngel —
escrit el 2001 i encara inèdit. Terra
cansada consta de vint-i-nou poemes, i
de dues suites —«Quatre veus» i
«Interludi»—que cal considerar dos
autèntics poemes articulats. Per tant,
formen el llibre trenta-una composi-
cions distribuïdes, curosament, en dues
parts de setze i catorze poemes, i amb
un «Interludi», situat al centre del
volum, com a culminació diferenciada
de la primera part i nucli generador de
tot el llibre. No em sembla pas una
mala manera de començar-ne la lectu-
ra fer-ho a través dels tres moviments
d’«Interludi», sempre que, després

d’haver llegit les composicions que van
de «Quatre veus» a «Cançó per a l’in-
somni», els rellegim en el moment del
volum en què Pàmias els col·loca.
Perquè «Interludi» és el poema del
desig crepuscular, des del qual podem
interpretar el llibre sencer. Precisament
el poeta intitula «Desig» el moviment
central de la suite, el cor mateix de
Terra cansada. Si hi llegim en columna
els mots centrals de cada vers de
«Desig» —un exercici que no és sobrer
en un poeta tan conscienciós, tan atent
al ritme de la dicció, com Jord i
Pàmias—, hi trobem «incerts», «pluja»,
«vida», «desig» i «dies». Em penso
que, sense trair la voluntat expressiva
de Jordi Pàmias, els podríem ordenar
en una tria alternada i enunciar-los
així: «En dies incerts, la pluja del desig
[abriga] la meva vida». Fent costat a
«Desig», emmarcant-lo, els altres dos
moviments: «Casa», que insisteix en
l’espai tancat i el temps nocturn com a
àmbit del desig crepuscular, i «Tarda»,
en què l’espai s’obre a la llum plena,
al mateix temps que la veu lírica, para-
doxalment, s’enfonsa en la solitud més
estèril. Per arribar aquí, el poeta ha
seguit un camí que s’inicia amb l’ob-
servació d’uns paisatges en els quals
projecta una reflexió condicionada per
la presència recurrent de la mort. 

És freqüent que Pàmias plantegi els
seus llibres com un viatge que, a través
d’experiències doloroses, porta la veu
lírica a una realitat final esperançada.
Aquesta determinació, també la tro b e m
a Terra cansada, ara amb la part i c u l a r i-
tat que la superació de les tensions ja es
p rodueix en començar la segona part
del llibre, com si el poeta ens volgués
m o s t r a r, de seguida, diverses possibili-
tats de sobre p o s a r-se a la realitat pro-
blemàtica, inquietant. Amb una actitud
delicadament romàntica, Pàmias busca
els elements consoladors que li ofere i x
la realitat que té a l’abast. I els troba en
l’esperança bíblica, en l’art, en l’amis-
tat, en la consciència col·lectiva o en
l’evocació d’un passat construït sobre
els verbs «apre n d re» i «ensenyar».

Al meu entendre, Terra cansada t é
dos mèrits molt notables: d’una banda,
ens mostra, amb resultats convincents,
el procés de canvi temàtic, expressiu i
atmosfèric en la poesia de Jordi Pàmias
dels últims anys; de l’altra, ens perm e t
esperar la publicació de La veu de l’àn -
g e l amb la millor disposició d’ànim.

Miquel M. Gibert

Com passa sovint amb els (bons) títols
dels llibres de poemes, el de Dins del
cercle d’Orfeu n’abraça i anuncia l’at-
mosfera i el tema: un recer d’ombre s
desolat, bell i serè, i l’orfenesa de l’a-
m o r. I potser també, si redescobrim el
títol després d’una primera lectura del
l l i b re, ens transmet la voluntat oculta
dels versos: lluny de tota passivitat, es
p roposen inaugurar un camí dins d’a-
quest cercle on la soledat «(em) posse-
eix tal com l’amor enterament (em) des-
habita», un camí —per seguir-lo i per
v i u re-hi simultàniament— amb tot el que
e m p re n d re’l comporta de gosadia i
d’esperança. I és l’expressió d’aquesta
esperança, esbossada tot just però
impenitent, el que més m’ha sorprès.
No sembla pas que s’adigui amb la lle-
genda d’Orfeu, l’amant que va perd re
Eurídice i, després d’aconseguir re s c a-
t a r-la del regne de les ombres, la va tor-
nar a perd re a causa d’una feblesa: la
llegenda, més enllà de narrar un fracàs,
n a rra el fracàs d’un triomf, i això la con-
v e rteix en una història radicalment trista
que barra les portes a tota esperança.
Em pregunto des de quin infern ens par-
len aquests versos, si des de la primera
p è rdua o des de la segona pèrdua del
mític personatge, però en qualsevol
cas, i tant si ho fan amb veu d’Eurídice
com d’Orfeu o de tots dos alhora o de
cap dels dos sinó d’un mite més abs-
tracte i personal que en comparteix la
soledat i l’art i la passió, no re n u n c i e n
a l’esperança: malgrat que la poeta s’i-
dentifiqui amb la «terra que calla men-
t re espera la pluja, / un batec que
alena en l’esperança vana», també li
demana a la «nit amiga i voraç» que li
obri camí, i es reconeix com a esqueix
—amb la promesa que aquest mot du
implícita— «d’aquell arbre al jard í
desolat». I humanitza la feredat d’un
«cel inhòspit» en afegir-hi «i tan nostre » .
I, sobretot, reconeix en l’acceptació de

Vinyet Panyella
Dins del cercle d’Orfeu

Pagès Editors, Lleida, 2004
72 pàgs.
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l’ombra, de les obscures arrels, de «la
p rofunda vall on viuen les cisternes» —
sabedora que el dolor augmenta amb
la resistència al dolor— un cert consol i
fins i tot una nova oportunitat. Al costat
d’aquesta desolació esperançada, la
bellesa densifica l’atmosfera del llibre i
els poemes avancen amb lenta majestat
—com la de les palmeres que l’autora
veu des de la seva finestra. Un pro f u n d
sentit de l’estètica, gairebé en diria sen-
timent de l’estètica, domina els poemes
i els imprimeix una mena de bellesa
antiga i freda com la dels mites que
s e m p re han esdevingut per a l’autora
miralls de marbre: s’hi equilibra l’ano-
nimat somort de les ombres amb la con-
tundència dels colors, de la música,
dels arbres, de les plantes i de les
p e d res —tots amb nom propi— que les
acompanyen; l’aferrissament silenciós
de les arrels —amb les quals l’autora,
sovint, s’identifica, com també amb la
t e rra o els jardins— fa costat a la fragi-
litat de l’ésser que es pregunta qui és i
on és i per què no encerta el cant; el
t remolor dels enyors es deixa sentir sota
una veu poètica que guarda les distàn-
cies, potser emmirallada en el gest altiu
i re s e rvat dels mites o potser perquè la
s e renitat —l’altre clar component de
l’atmosfera del llibre— comporta sem-
p re un cert distanciament: fins i tot les
q u a t re fotografies que encapçalen
cadascuna de les parts, no crec que
p retenguin apro p a r-nos als poemes sinó
és a través d’amplificar-ne l’enigma.
D’altra banda, els límits d’aquestes qua-
t re parts en què el llibre es divideix
m’han semblat imprecisos, potser difu-
minats per la fosca que tot ho envaeix:
a «Nocturnal», cal oblidar la llum que
s’ha tornat obstacle, a «La calç i l’heura
roja» —i és significatiu que l’heura ro j a
sigui la que s’hi torna abans de morir—
hi ha «nocturns que es clouen al darre r
c repuscle». A «Hotel Roma» els miralls
es fan presents, misteriosos, responent o
callant davant d’uns ulls que, com els
n o c t u rns, també es clouen perq u è
«només la fosca els aconsola», i final-
ment apareix «L’aigua secreta». Al cap-
davall, re re tota bellesa freda deu
h a v e r-hi un secret —el darrer matís de
l’ocult— i així doncs, «l’aigua obstina-
da i secreta fa el seu curs. / Persistent
en la fosca s’endinsa solcant els vials
del cor i les arrels. / Vida obscura i
latent. / Segueix el camí que inaugura
el seu pas dins del cercle d’Orf e u » .

Cèlia Sànchez-Mústich

«Quan siguis mort
diran que vas 
ser un geni»

Ponç Pons
Pessoanes

Bromera, Alzira, 2003
96 pàgs. 

Som el que llegim. Cadascuna de les
paraules que ingerim passa a formar
part de la nostra estructura vital, men-
tal, emocional i espiritual. Ens carre-
guen de vitamines les bones històries,
païm gustosos els bons poemes que
més tard, potser quan ja dormim, ens
re t o rnen el gust. Algunes vegades
patim una digestió pesada o, directa-
ment, una indigestió. De tot hem de
menjar en aquesta vida... 

El nou llibre de Ponç Pons ens ofereix
proteïna poètica de primera qualitat,
d’aquella que confegirà el nostre
(in)conscient literari i ens permetrà la
suau conversa que ell mateix estableix
amb Fernando Pessoa, a qui adreça
les seues paraules. Pessoanes és més
que un homenatge, més que una nova
mostra de l’assimilació de l’obra del
p o rtuguès. P e s s o a n e s re p resenta el
diàleg íntim i personal del nostre poeta
illenc amb Fernando i les seues màsca-
res a través de cartes i postals plenes
de complicitats, reflexions vitals i con-
sells amistosos. Dues experiències
vitals oposades que Ponç Pons cobreix
amb un vel d’amistat fraterna, separats
pel temps, l’espai i les circumstàncies
—detalls sense importància, al capda-
vall—, però units pels sentiments i per
una filosofia vital: «volíem ser poetes i
som dos homes que fugen».

Amb aquestes paraules enviades en
afectuoses epístoles, Pons recorre el
seu propi univers artístic al mateix
temps que hi introdueix bocins de la
seua vida, com han de ser les cartes
que s’envien als vells amics que ens
preocupen quan se sotmeten a un evi-
dent procés autodestructiu. Així trobem
constants tendreses de la mà de Pons:
«Tanta saudade i tant male di vivere /
no ens menaran enlloc. Deixa’t de car-
tes / astrals. Llegeix, escriu... / No
beguis tant, Fernando!» Més tard li ofe-
reix el seu oracle: «amb tanta carta

astral i tant d’horòscop / encara no
has vist clar el teu futur? / aprofita
aquests anys, escriu, perdona / el jurat
i no estiguis ressentit. / Tots ells són
contingents; tu, necessari. / Quan
siguis mort diran que vas ser un geni».

Des de l’espai literari compartit se’ns
escola la poètica de Pons: «Tu saps que
la poesia és un refugi contra el mal de
v i u re, una illa solitària enmig del mar
del desassossec. [...] La poesia és una
indigestió de callos a la manera de
P o rto [...] La poesia és aquest text incert
que al volant del meu Peugeot faig men-
talment pel camí de Binifamís mentre
vaig enlloc i torn, pelegrí cansat, de tots
els llibres del món».

Abunden les referències que l’han for-
mat com a escriptor i pensador. Se’n fa
acompanyar en un cercle de converses,
més enllà d’erudicions i re t ò r i q u e s
banals, per tal de re p re n d re alguns dels
temes que ja el colpien en anteriors
reculls. D’aquesta manera, es mostra
p reocupat per la seua illa i pels seus
estius malmesos i va teixint el seu atles
personal d’escriptors i paisatges.

El seu paisatge inclou l’aire, les per-
sones, la llengua, la mar... i s’hi encas-
ta directament mitjançant aquell tros de
t e rra adquirida, «Sa terra verda», com
ell l’anomena, «un poètic paisatge
m e n o rquí», on pot fer d’eremita, escriu-
re els versos i les històries, sembrar i
penjar nius per als ocells: «Sé que açò
és ser feiç. / Podaré les figuere s » .

I amb aquesta mateixa delicadesa
de l’eremita que adoba la terra mentre
observa la mirada de Tolstoi torna a
adreçar-se al seu poeta de Lisboa i li
consola la tristesa per la mare morta o
pel treball amagat al fons dels baguls
m e n t re, paral·lelament, ens ofere i x
e x t r a o rdinaris poemes d’amor com
«Getsemaní», en què l’estada de la
seua dona a l’hospital serveix com a
eix de reflexions amoroses.

Ponç Pons ja ens posa sobre avís a
l’epíleg, quan ens explica la seua con-
vivència amb morts que són vius i amb
vius que semblen morts. I és a partir
d’aquesta convivència que es basteix
la seua obra. La convivència que va
més enllà de l’homenatge, que és l’as-
similació mateixa de les estructures lite-
ràries i vitals dels poetes que acom-
panyen el camí del menorquí, orgullo-
sament aïllat i extraordinàriament pro-
per des del fons de les seues lletres a
Pessoa, a cadascú de nosaltres. 

Júlia Zabala Tomàs
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Pascoli 
segons Salvà

Ara fa gairebé vuitanta anys,
Vincenzo De Bartholomaeis va esbrinar
el significat de l’indovinello veronese,
un document escrit en una fase lingüís-
tica a mig camí entre el llatí i l’italià:
«Se pareba boves, alba pratalia
a r a b a , / & albo versorio teneba, &
negro semen seminaba». De fet, grà-
cies a una estudiant que li va re c i t a r
una altra endevinalla popular, el
medievalista va compre n d re que la
solució es trobava en l’acte mateix de
l’escriptura. Curiosament, també
Pascoli tenia un poema molt semblant:
«Scrive... (la nonna ammira): ara bel
b e l l o , / guida l’aratro con la mano
l e n t a ; / semina col suo piccolo marre -
l l o : / il campo è bianco, nera la semen -
t a . . .» Es tracta d’Il piccolo aratore, que
f o rma part del recull M y r i c a e des de la
q u a rta edició, del 1897. Si m’he estès
explicant aquesta anècdota escolar, ho
he fet per corroborar el que afirma, en
el prefaci del volum, Miquel Edo: és
c e rt que els elements que el poeta italià
i Maria Antònia Salvà tenen en comú
són «el gust per la tradició popular, una
poètica humil atenta a les petites coses
del món rural, el do de la musicalitat
del vers, una intensa sensibilitat elegía-
ca, una certa puerilitat. Els separa, en
canvi, el consol i la confiança en la re l i-
gió, molt arrelats en la mallorq u i n a ,
poc operants en l’italià».

Salvà s’endinsa en les traduccions
de Pascoli des del 1911 i Miquel
F e rré, que li feia de mentor, la hi
empeny amb entusiasme. De tot això,
i de les vicissituds editorials que han
impedit que la poeta pogués veure les
seves versions publicades en llibre ,
Edo ens en dóna una informació com-
pleta. Només em queda per afegir
que la distància originària entre els
dos autors es fonamenta també en la
cultura clàssica de Pascoli, que, entre
a l t res coses, també fou un exponent
de relleu de la poesia en llatí. Cal dir-
ho tot: no es tracta pas d’una diferèn-
cia ideològica, sinó d’un itinerari que
Salvà ha d’empre n d re per re c u p e r a r
els aspectes més recòndits de la poe-
sia de l’italià. I ho fa amb una
intel·ligència extrema, com es veu en
la seva versió del poema D i à l e g: no
m’estic de donar la raó a Gabriella
Gavagnin, que, en un article a la
revista Quaderns d’Italià, va dir que
en aquest cas Salvà fornia «l ’ e s e m p i o
[di] un non facile sodalizio tra esi -

genze contenutistiche e virtuosismi
f o r m a l i». El poema és famós pel pas
d’un llenguatge pregramatical al gra-
matical i viceversa (són paraules de
Luigi Baldacci, que recupera les lli-
çons de dos grans crítics de Pascoli:
Contini i Giacomo Debenedetti), amb
el verb que, al principi, sembla ser
p o rtador d’un joc sinestètic i que, des-
prés, es dilueix en el so onomatopeic
de les orenetes. «V’è di voi chi vide...
vide... videvitt?», diu el vers pascolià,
davant la versió de Salvà: «qui ho ha
vist... qui vide... vide... videvitt?» On,
malgrat la pèrdua de la reiteració de
p retèrits en italià (sense descartar la
reminiscència llatina que hi emer-
geix), la mallorquina, tan sols amb la
recuperació del pronom interro g a t i u ,
aconsegueix re p roduir el vigor fono-
simbòlic de l’original. 

Aquesta edició meticulosa de les
traduccions de Salvà ens permet plan-

t e j a r-nos dues qüestions pascolianes.
La primera és que ens trobem amb
setanta-dues versions poètiques, la
majoria tretes de M y r i c a e i dels C a n t i
di Castelvecchio. Així, doncs, d’una
banda, el nombre és massa reduït i
l’origen dels textos massa poc variat
per oferir-nos una visió general de
Pascoli; de l’altra, la tria de Salvà és
tan precisa, i els dubtes que l’esco-
meten són tan pregons, que no
podem subestimar el valor de la seva
i n t e r p retació. Salvà ens dóna la s e v a
lectura de Pascoli, parcial i limitada,
és clar: però és una lectura tre b a l l a d a
i assimilada i, per això, gens abusiva.

La segona qüestió rau en la tradició
del N o v e c e n t o italià. Arn a l d o
Colasanti, en una edició recent dels
poemes de Pascoli, denunciava aque-
lla mena de compromís canònic per
assignar al «revolucionari incons-
cient» de la lírica italiana un lloc de
segon pla. Sota l’etiqueta del
Decadentisme, Pascoli s’ha plegat
davant D’Annunzio, com si fos el d i o s -
c u r menor culpable de pro v i n c i a l i s m e
per no haver demanat empara a l’om-
bra de França; sota una visió de pro s-
pectiva més àmplia, el seu nom s’ha
fet servir com a connexió històrica per
al binomi Leopardi-Montale, sense
que li fos concedida la grandesa del
p r i m e r, sense que se li atorgués la
m o d e rnitat del segon. I no parlem de
C a rducci, l’espectre del qual ja empe-
titia la figura de Pascoli en vida ofus-
cant-ne fins i tot la recepció a l’es-
t r a n g e r. Caldrà pre g u n t a r-se, com a
exemple, per quina raó «La vaca
cega» de Maragall, que ha estat com-
parada, amb justa insistència, al
«T’amo pio bove...» —un dels re s u l-
tats pitjors del pitjor Carducci—, no
se sol portar a col·lació amb «Il bove
("dai grandi occhi")» de Pascoli.
Potser podríem apre n d re moltes coses
en llegir el menystingut Elogi de la
p o e s i a maragallià al costat de la poè-
tica del f a n c i u l l i n o pascolià. Ara
Miquel Edo, amb una edició pulcra i
filològicament sòlida, ens ha donat la
possibilitat d’obrir unes portes noves
en les relacions literàries entre
Catalunya i Itàlia durant la primera
meitat del segle XX.

Francesco A r d o l i n o

Giovanni Pascoli
Poesies

Trad. de Maria Antònia Salvà
Galerada, Barcelona, 2002
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Jo sóc 
el qui calla

Quan un poeta i la seua obra han dei-
xat petja en la nostra formació lectora
o creadora és perquè hi ha hagut un
punt exacte, de meravella o de tras-
bals, en què dos instants de vida s’han
i n t e rferit mútuament. A partir d’aquesta
i n t e rferència, qui l’ha copsada deixa
de ser el mateix en una parcel·la més o
menys considerable de la seua expe-
riència literària; però també aquella
força que actua primer —poeta, llibre ,
vers o paraula— pateix transform a-
cions depenent de quines siguen les
conseqüències de la incidència.

Amb Feliu Formosa puc recordar
quan, com i quin poema exacte fou el
que m’alertà que algun element
estrany havia burlat el límit de les dife -
rències: «vull dir que de vegades les
tardes diuen que no hi ha solitud». Era
l’any 1992, quan en feia sis de la
publicació d’aquell Semblança d’on
provenien les paraules revulsives, i vint
de la data que Formosa ha fixat al
volum de recopilació Darrere el vidre
com a punt de partença del seu periple
poètic. Per alguna circumstància que
no sap de voluntats, el vidre fou ales-
hores pura transparència; una via de
comunicació i no una barrera.

Semblança (1986) és el primer llibre
de poemes publicat al marge de la que
fou primera poesia reunida de
Formosa, sota el títol Si tot és dintre
(1980). Per a mi, un dels punts àlgids
de tota la seua producció, aquell llibre
deutor de Pedro Salinas, i, ara que
faig una revisió a vista d’ocell, una
prodigiosa biga mestra a banda i
banda de la qual s’ha dreçat un edifi-
ci poètic de trenta anys racionalment
organitzat.

Fins aquell 1986 hi va haver cinc
títols: Albes breus a les mans (1973),
Llibre de les meditacions (1973), Raval
(1975), Cançoner (1976) i Llibre dels
viatges (1978), a més de traduccions
de Villon, de Trakl, de Brecht; l’escrip-
tura del primer Diari (1973-1978),
publicat el 1979; i, a nivell personal,
l’experiència tràgica i totalitzadora de
la mort de Maria Plans, dona de Feliu
Formosa. De 1986 ençà han aparegut
cinc llibres més de poesia: Per Puck
(1992), Impasse (1992), Al llarg de
tota una impaciència ( 1 9 9 4 ) ,
Immediacions (2000) i Cap claredat
no dorm (2001).

Quan, l’any 1980, Joaquim Marco i
Jaume Pont publicaren La nova poesia
c a t a l a n a, un estudi i antologia al vol-
tant del fenomen poètic dels anys

setanta, Feliu Formosa hi apare g u é
amb el qualificatiu d’o u t s i d e r, que els
dos crítics catalans havien utilitzat per
tal de personalitzar el pont que havien
traçat des «del realisme crític a l’expe-
riència interior». Tot i haver nascut deu
anys aproximadament abans que els
poetes considerats de la generació dels
setanta, allò cert és que el 1973, l’any
que Formosa publica els seus dos lli-
b res primers, és també el de la cre a c i ó
a Barcelona de la col·lecció «Llibre s
del Mall», i, al País Valencià, l’any en
què Amadeu Fabregat havia enllestit
una antologia, Carn fresca (que apa-
reixeria l’any següent), amb noms nous
com ara Josep Piera, Salvador Jàfer o
Joan Navarro, guanyador també el 73
de la primera convocatòria del Pre m i
Vicent Andrés Estellés dels Octubre
acabats d’estre n a r.

Amb més o menys coincidències,
aquell o u t s i d e r que, potser per qüestió
de dates o d’esdeveniments viscuts, no

encaixava en la n o v a g e n e r a c i ó
—encara que sí que ho feia per afinitats
estètiques— era, abans que res, un
poeta voluntàriament m a r g i n a l re s p e c t e
d’ell mateix. Perquè, per circ u m s t à n c i e s
p rofessionals (Formosa és abans que tot
un home de teatre) i personals, no ens
ha de sobtar que la seua superv i v è n c i a
passara per la necessitat de delimitar
una frontera entre un mateix i la seua
c reació artística; per desdoblar-se entre
qui viu, qui pateix, qui re c o rda des del
d o l o r, i qui crea, qui imagina mons pos-
sibles, qui inventa personatges de ficció
o qui s’empara en les paraules quan
escriu. La imatge del poeta apostat
voluntàriament darre re del vidre és per-
fecta per tal d’aconseguir aquest efecte
de protecció i de distanciament alhora.
Als D i a r i s, en un apartat sense datar,
però que podem situar entre el 1974
—any de la mort de Maria Plans— i el
1976, Feliu Formosa escriu: «Miguel
H e rnández diu: "Yo nada más soy yo
cuando estoy solo". Jo podria dir: "Jo
només sóc jo quan no sóc jo"; amb això
e x p ressaria que el teatre és l’única cosa
que em pot salvar». Doncs bé, aquest
«no ser jo», aquesta elaboració art í s t i c a
de la despossessió, del desdoblament o
de la farsa, és una constant que no s’a-
llunyarà del treball poètic de Feliu
F o rmosa. A C a n ç o n e r, per exemple —el
l l i b re sens dubte d’una intensitat emotiva
més poderosa—, la persona estimada
ha passat a ocupar una dimensió aliena
al poeta i, per això, «tot és fora de mi».
La comunicació entre les dues bandes és
el re c o rd, el diàleg (com al teatre), l’es-
criptura, el poema, que alhora és també
en el cas de C a n ç o n e r la prova infausta
de l’absència de la dona. Vèncer aquest
abisme és l’únic conhort. Els últims ver-
sos del llibre deixen sense alè, i no puc
e s t a r-me de transcriure’ls: «i tot acabarà
en una abraçada / que serà la primera.
No hi haurà / ni passat ni futur. Tot serà
lògic. / I aquest poema mai no haurà
e x i s t i t ».

Al llibre següent, Llibre dels viatges,
el mateix títol se’ns pot revelar com una
clau per a entendre aquesta intencio-
nalitat d’anar-se’n d’un mateix, atès
que amb un mateix només roman el
buit, el jo desocupat del tu. D’una
manera física, molt gràfica, l’extirpa-
ció d’un per un s’expressa així: «Jo
sóc, senzillament, el qui se’n va».

Entre el títol anterior i el bellíssim
Semblança, que ve després, hi ha una
distància de vuit anys. Una distància

Feliu Formosa
Darrere el vidre. 

Poesia 1972-2002
Ed. 62 - Empúries, Barcelona, 2004 
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que no és només cronològica. No és
casual que la veu del poeta haja retro-
bat l’harmonia del món en un llarg
poema d’amor estructurat en quinze
fragments que són un cant a l’esperan-
ça i en contra del dolor i de la por. En
dos grans moments de la trajectòria
poètica de Feliu Formosa, els versos
s’escolen sense subterfugis, s’engen-
dren des de l’emoció punyent. I els dos
corresponen a dos poemes d’amor, l’un
en absència de la dona estimada, com
un plany roent a la pèrdua; l’altre, un
cant de benvinguda, de celebració del
nou atzar feliç.

Després ve un llibre en què Formosa
sembla saldar un gran i vital deute amb
el teatre, Per Puck, on el poeta congre-
ga referències, autors, textos, personat-
ges de la història teatral de tots els
temps; i on els límits entre la poesia, el
drama, la realitat i les reflexions literà-
ries al voltant de tots tres es desdibui-
xen. Una dedicatòria o un brindis a
aquell món personalitzat en el follet
d’El somni d’una nit d’estiu, on, com
diu Jordi Coca al pròleg de la primera
edició, «el món es manifesta alhora
terrible i banal». 

Des d’Impasse a Cap claredat no
dorm, l’últim llibre recollit i publicat
dins Darrere el vidre, la veu poètica de
Formosa passa per un procés de des-
til·lació a partir d’alguns punts centrals
del seu pensament artístic. Els poemes
d’Al llarg de tota una impaciència
reflexionen al voltant del fet poètic des
d’una contenció extrema. Per la seua
essencialitat, adquireixen el to d’allò
que fa anys es va denominar «poesia
pura» i més recentment «poesia del
silenci» i que no deixa de ser el desig
de temptar el límit entre la paraula
indispensable i el buit, el misteri segons
el qual tot diu o tot calla. 

Dins del mateix exercici de minimalis-
me, I m m e d i a c i o n s és una proposta de
reducció al mínim d’un pensament més
p rofund i més extens. Expressats en
f o rma d’un únic alexandrí o decasíl·lab
per poema, em resulta atractiu imagi-
nar tot el que hi haurà hagut abans d’a-
rribar a aquestes conclusions ro t u n d e s ,
aforístiques. No cal fer-hi massa suposi-
cions, perquè el poeta mateix ho escriu
així: «Del que he tatxat queden aquests
poemes». En la resta hi ha la vida, els
assajos, els dubtes, els temptejos, el que

s’oblida. El vers resultant és en la pàgi-
na el mateix que una re p resentació tea-
tral és dalt de l’escenari: la selecció
final entre un ventall ampli de possibili-
tats. Una opció, el risc, l’escriptor o
l’actor i la seua soledat enfrontats al
silenci, compromesos contra el silenci.
Però, pel mateix raonament, si unes
línies més amunt havia apuntat la deci-
sió de Feliu Formosa d’optar per aques-
ta dualitat teatral, on és realment el jo
que s’aferra a la vida? Quin és el ver-
tader subjecte, el que mira a l’altra
banda del vidre o el qui és mirat? El
vers resultant o la matèria bruta on el
vers s’ha gestat? No és això el que
F o rmosa expressa en un poema inquie-
tant, magnífic d’Al llarg de tota una
i m p a c i è n c i a?: «Jo sóc el qui calla. /
Des de la meva / condició de marbre ,
o b s e rvo tantes / transparències». És el
c e rcle infinit, l’instant pur en què tot
t o rna a començar: «jo sóc el qui calla».
El primer pas cap a la re c o n s t rucció. Al
cap i a la fi, escriu també el poeta,
«¿no és bo el silenci / que conté / tots
els interro g a n t s ? »

Maria Josep Escrivà



Vaig conèixer Biel Mesquida a finals
de 1975 amb motiu del Congrés de
Cultura Catalana (CCC). Tots dos for-
màvem part del comitè executiu del
CCC, que es reunia en la solemníssima
sala de juntes del Col·legi d’Advocats
de Barcelona. El recordo molt jove,
amb una vitalitat imparable.
Arrossegava el prestigi (que, segons
com, l’afavoria o el perjudicava) de
ser l’autor de L’adolescent de sal , aca-
bat d’editar.  Els membres més conser-
vadors d’aquell comitè executiu se’l
miraven amb recel i parlaven escanda-
litzats d’ell, del que feia i de com
anava vestit. Tots volíem que el CCC
deixés constància que la cultura cata-
lana existia, que el franquisme no
havia pogut  anorrear-la, i alguns es
conformaven amb això. D’altres —com
en Biel, Josep M. Castellet, Segimon
Serrallonga, Jaume Fuster, Rafael Ribó,
etc.— a partir del reconeixement de la
unitat de la llengua, i més enllà de la
literatura i el dret, preteníem que era
possible un projecte de futur que acos-
tés els Països Catalans i es plantegés
els problemes reals de la gent (l’ensen-
yament, la sanitat, l’urbanisme, etc.) en
el marc de la necessària reconstrucció
nacional de Catalunya.

Quan es va acabar el CCC, el vaig
perdre de vista. Literàriament, va publi-
car llibres experimentals, va fer tota
mena de provatures, continuava mos-
trant el seu inconformisme, va escriure
un parell de llibres de poesia més que
notables, El bell país on els homes des -
itgen els homes i Notes de temps i vice -
versa. I va tornar a Mallorca.

En el moment d’iniciar Empúries, ara
fa vint anys, li vaig explicar el projecte
i vaig proposar-li que hi participés. Des
d’aleshores no hem perdut mai el con-
tacte. La seva primera idea va ser
publicar una nova edició de
L’adolescent de sal, exhaurit de feia
anys, que recuperés els textos que la
censura havia suprimit i, al mateix
temps, un volum de narracions que
estava escrivint. Recordo que un dia un
amic comú, Ramon Barnils, assabentat
d’aquest projecte, li va dir: «Has d’es-
criure com fins ara, però que la gent
t’entengui». Em sembla que en Biel no
ha oblidat aquest consell tan savi. I
així vam publicar, alhora, L’adolescent
de sal i Doi (1990). El projecte era,
c o m e rcialment, insensat. Perquè és
raríssim que un lector —si no és molt
viciós i compulsiu— compri al mateix
temps dos llibres d’un mateix autor.
Però va servir perquè no poca gent s’a-
donés que Biel Mesquida era un
escriptor avantguardista i tradicional,
clàssic i modern, amb una varietat de
registres molt rica i complexa. (Entre
parèntesis, algun estudiós competent
hauria d’enregistrar els canvis entre la
primera edició i la segona de
L’adolescent de sal: no sols per anotar,
que convindria, els estralls de la cen-
sura, sinó per valorar els canvis en el
gust  literari i lingüístic  de l’autor).

Després van venir Excelsior o el
temps escrit (1995), Vertígens (1999) i
T’estim a tu (2001). Aquests tres llibres
configuren la millor crònica que jo
conec de la Mallorca contemporània i
són, sobretot, una explosió de potèn-

cia verbal com no en recordo cap altra
a la narrativa catalana moderna, i és
que, amb el pas dels anys, de mica en
mica, graó rere graó, en Biel ha anat
adquirint una llengua admirablement
viva, rica i sensual, que de vegades
sembla que funcioni tota sola, autòno-
mament respecte al discurs narratiu.

Forçat fa poc a recapitular el catàleg
d’Empúries, em vaig adonar que, en el
camp de la narrativa, m’atrevia a
apostar per la perdurabilitat d’uns
quants escriptors: Josep Palàcios,
Miquel Bauçà, Josep M. Fonalleras i,
evidentment, Biel Mesquida. En Biel és,
pel seu instint i sentit de la llengua, el
millor hereu de Costa i Llobera i de
Blai Bonet. És, ara mateix, un dels
escriptors essencials de la nostra litera-
tura. I és, personalment, insubstituïble:
lleial amb els amics i sempre generós,
fins i tot —cosa raríssima— amb els
col·legues. Gràcies a ell, he conegut
—i he editat— Xesca Ensenyat, José
Carlos Llop, Arnau Pons, Miquel
B e z a res, Sebastià Perelló, Carles
Rebassa...

Recentment en Biel ha escrit: «Cada
escriptor ha de bastir la seva obra com
un monumentum de llenguatge que
intenti la duració pels segles dels
segles». En Biel escriu amb la màxima
ambició, com si visqués en un país nor-
mal. Pertany a la nòmina escassa d’es-
criptors que donen sentit a la feina
d’un editor.

Xavier Folch 21
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Estic en crisi. Perquè tinc una escriguera forta i rabiosa i una tracalada de circumstàncies em
frena, m’atura, m’ocupa el temps. (El temps, la solitud i la lectura són els tres grans amics de l’es-
criptor. La situació política aquests darrers vuit anys, amb Anser a Madrid i, ara i aquí, amb un
PP de Màtigues antillengua i cultura catalana, fa que la trinxera de la lluita per les evidències lin-
güístiques i culturals ocupi gran part de la meva vida.) I, per afegitó, sóc, a més a més, un escrip-
tor lent i que no té una gran publiquera. Anem per feina sobre la meva feina de lletra. Cada dia,
o a la mala hora de la nit, faig unes ratlles del meu dietari (una obra íntima i personal, un aju-
damemòria propi que potser d’aquí a dos-cents anys tindrà un interès històric com a testimoni
d’un humà del segle XX i part del XXI). Cada setmana, des de fa vint-i-quatre anys, trec dos tex-
tos a un diari (ara dimarts i divendres al Diario de Mallorca). Forma part d’una disciplina d’es-
criptura i d’una recerca de llenguatges literaris dirigits a un públic ampli. Des de fa tres anys i
busques escric i recerc (recerc com a forma d’escriure: no sóc un escriptor que conta allò que
sap, sinó allò que descobreix) un text novel·lesc titulat Carnatge Hall . Em costa molt perquè el
bessó del misteri i de la intriga són fets de la guerra incivil a Mallorca, plens d’assassinats entre
germans, dols, feixistades i destrucció de la bondat republicana i humana. Tot molt dur. Des de
fa uns cinc anys fil un text poètic, El cos de les coses, del qual ara publicaré una part, Com pas -
ses d’ocells a l’aire, en una col·lecció d’Antoni Clapés que es titula Els ulls de Tirèsies. Tinc una
feinada d’escriptura a rompre.

Biel Mesquida

QUE ESCRIC ARA MATEIX?
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I corre, corre la font.
Una aproximació 

a la narrativa 
de Biel Mesquida

A trenta anys del debut literari de Biel
Mesquida amb L’adolescent de sal
(1975), la seva obra es llegeix avui
com una manifestació de revolta cons-
tant: cinc textos de narrativa breu, un
recull de poemes i quatre novel·les
publicades entre el 1975 i el 2001 .
D’una banda, l’esperit polític i social
que directament o indirecta s’inclou en
les seves obres; de l’altra, l’assumpció
d’una carnalitat de la llengua que fa
de la paraula el cos absolut de la pas-
sió. Certament, hi ha amor, i amor
desinhibit, en totes les seves novel·les,
però són amors a la recerca del llen-
guatge, un llenguatge que s’expressa
sensorialment, salvant alhora les can-
çons, la llengua oral i les contalles
heretades, i integrant cultura cercada
en la pell mateixa de l’experiència.
Biel Mesquida, a través dels seus tex-
tos, fa del cadàver de la Mallorca
actual una pintura caravaggiana,
mostrant tota la sang d’un animal molt
bell que agonitza. Amb les llums sem-
pre inusitades de la paraula.

L’adolescent de sal (Premi Prudenci
Bertrana 1973) està considerada una
obra cabdal en el corrent de l’experi-
mentalisme dels anys setanta, alhora
que és una obra de denúncia de la
societat sota la perspectiva exaltada
d’un adolescent. L’escriptura del jo,
volgudament fragmentada i transgenè-
rica, serà en aquest cas el fil pel qual
passa l’examen de crisi de la cons-
ciència burgesa en què repressió, lli-
bertat, amor i  plaer operen conjunta-
ment. Mesquida practicava amb
aquesta primera novel·la les tesis mar-
xistes segons les quals és l’obra la que
transforma el medi en què neix, d’aquí
que forma i contingut es presentin com
a acte de rebel·lia contra l’establert: la
paraula contra el catolicisme, l’opres-
sió policíaca, la societat basada en la
unitat familiar i el sentit pragmàtic de
la riquesa. Imaginació i llibertat cons-
titueixen nuclis d’aquesta manera de
fer que la crítica ha inclòs dins de l’a-
nomenat textualisme, és a dir, de la
novel·la que ho xucla tot, des de la
nota informativa fins al poema, el guió
o el dibuix, tot un corrent de paraules
signe d’opressió o de llibertat que tra-
vessen la carn del protagonista fins a
la seva derrota en el món adult. En
aquest sentit, el llibre de poemes El
bell país on els homes desitgen els
homes (1985, però escrit l’any 1974)
posava en petit format allò que era la

novel·la a la pràctica: un subjecte en
procés que cerca alhora l’expressió del
cos i de la llengua. Llovet, en el pròleg
que precedia els poemes, feia referèn-
cia a la indissociabilitat de teoria lite-
rària i amor. Podríem parlar, fins i tot,
de textos camafeu —com la història de
Maciana, intitulada així i represa com
a text independent l’any 2002—, que
proporcionen capes de colors diferents
segons el tall. Aquest fet, latent encara
en aquell primer text, ha estat la clau
de volta de tota la narrativa de
Mesquida. I cada vegada d’una mane-
ra més explícita, és a dir, un cop situa-
des les bases d’aquest concepte litera-
ri a L’adolescent de sal, l’escriptor ha
anat posant l’accent en un punt o en un
altre o en tots dos alhora, fins a l’ex-
trem de manifestar-ho ben directament
a Doi, un conjunt de relats del 1990.
En el breu conte-poema en prosa intitu-
lat «Tot plegat una extravagància» con-
clou: «Ara xuclaré els dos ous fins a la
gargamella, i sense cap pausa ajunta-
va la frase i escrot entre les dents».
Una materialitat de la llengua molt
associada al referent constant del dic-
cionari Alcover-Moll i també a l’herèn-
cia femenina. No és pas debades que
moltes de les dones dels seus relats o
novel·les posseeixen una saviesa lin-
güística notable, alhora que es deba-
ten en successius fracassos amorosos.
Hem de buscar aquí el quid de la
narrativa de Biel Mesquida? Són elles,
cercadores de memòria, les que millor
comprenen l’aventura del llenguatge i
els seus límits? També l’adolescent,
òbviament, és a dir, l’artista.

En un cert sentit, els personatges de
Mesquida es reelaboren constantment.
Entre l’adolescent de l’any 1975 i
l’Amador de Vertígens (1999, Premi
Ciutat de Palma 1998) hi ha una frac-
tura semblant, una recerca desespera-
da de l’amor i un buit anterior familiar.
El mal-être, de fet, connatural a la cons-
ciència illenca. La llengua literària és
ben sovint l’únic cos en què poden
matar les seves pors.  

Mesquida s’ha alçat també com a
ploma crítica de la terra venuda i mal-
tractada. Tota la violència, com hem
dit, caravaggiana, que recorre els tex-
tos mallorquins no és més que el reflex
del fuet capitalista crescut exponen-
cialment a les illes. El llibre de relats
T’estim a tu (2001) era una presenta-
ció descarnada de les crueses que ha
portat el progrés. Formalment, aques-
tes històries opten per un recurs que
Mesquida ha sovintejat: el relat a tra-
vés de la segona persona, expressat
en una prosa acumulativa i fragmenta-
da que denuncia la corrupció, l’acci-
dentalitat i la tragèdia del mural de
despropòsits en què s’ha convertit una
terra tematitzada per les operadores
vacacionals, la gran taca amb què
Barceló la retrata en la coberta del lli-
bre mateix.  

Amb tot, a la violència s’hi superpo-
sa un lirisme extret de les lectures més
diverses. A Vertígens el llenguatge sim-
bòlic l’adopta l’ull de la càmera foto-
gràfica d’Amador, a L’adolescent de
sal són els textos literaris que interve-
nen en la formació del protagonista. A
Excelsior el llenguatge crea memòria, i
és l’eix de tres plaguetes que repre-
senten la pietat i la mort, la culpa i el
desig des de l’exercici teòric de la lite-
ratura i des de l’experiència humanit-
zadora de personatges que es bus-
quen a ells mateixos. Floració del llen-
guatge en diferents estadis són totes
aquestes novel·les, amb la voluntat de
treure la llengua del seu estat larval:
«M’expressaré en els dialectes dels
roquissars i les salines». Gao Xingjian
explicava a El chino moderno y la
composición literaria les seves recer-
ques en un xinès que ell havia de trans-
formar en un llenguatge viu, sense cal-
car models occidentals en l’aplicació
de les noves tècniques. Mesquida mos-
tra la seva eina de treball en el que té
d’herència i de trànsit. 

L’autor mallorquí ha conreat en les
seves obres els gèneres del jo: diaris,
dietaris, epístoles. Gèneres contra la
mort, en definitiva. Excelsior o el temps
escrit (1995) és la culminació d’aquest
procés d’escriptura. La llengua repre-
senta l’epifania de la memòria en el
moment de contacte amb la mort del
protagonista, un tall obert del seu liris-
me més madur.

Susanna Rafart 
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El temps reescrit«J’ai dejà raconté tout ça.»

La literatura —o, encara millor, l’afany
de literatura— tal vegada sigui només
això, la reescriptura i la relectura dels
mateixos temes, i encara més, potser tot
el que pugui fer un escriptor sigui torn a r
a visitar els llocs que havia viscut, cons-
t ruït i narrat abans. De manera sempre
d i f e rent, és clar, emmotllant els temes
triats en els motius i les circ u m s t à n c i e s
que envolten la pròpia trajectòria.

Just al davant de l’últim relat del
d a rrer llibre que ha publicat Biel
Mesquida, T’estim a tu, hi ha d’una
cita introductòria que no pot ser més
explícita, «J’ai dejà raconté tout ça».
La història que la continua explica un
joc de desig i de violència, d’amor i de
malaltia, de pèrdua i d’alliberament
entre una infermera i la pacient de qui
s’ha de fer càrrec després d’haver pas-
sat per diferents vicissituds de desig i
de violència: «Va ser dins de l’immens
i enrogit escorxador amb tot de porcs
morts oberts en canal i penjats a claus
de ganxos que et besà com un pos-
seït». El fris de la Mallorca 2000 que
es dibuixa a T’estim a tu assumeix la
responsabilitat de prendre acta de les
forces que voldrien la seva decadència
i de les rèpliques i contrarèpliques que
s’esdevenen, però mai des de dalt, mai
des de la moralina de la decadència ni
des d’idearis «literalitzats», sinó des de
les passions quotidianes: la literatura
és al carrer, en un territori ple d’ambi-
valències; «Atacar Mallorca? Mentida!
Dinamit Mallorca, la faig volar —dins
d’aquesta relació sadomasoquista que
és l’amor vertader...»

El xapero negre que mor al primer
capítol de T’estim a tu pot semblar el
catalitzador de la reacció de la cade-
na de relats, però no és així; aquest
espai l’ocupa el desig, el desig del
notari Pere Alsina pel xapero negre,
potser la fugida de totes les trifulgues
que s’esdevenen i que converteixen
l’escenari dels relats en una muntanya
russa que puja i baixa del desig a la
realitat: «Molt d’ecologisme i tot
Mallorca pareix un femer». I dessota
d’aquest femer, els diamants.

«Je n’ai jamais été fichu de raconter
tout bêtement une histoire.»

«J’ai raconté tout ça», oui, només cal
fer-se enrere i anar a buscar Excelsior
o el temps escrit per trobar els mateixos
camins, «tortuosos camins del desig i
de la mort». 

«Ahir vespre va morir mumare [...]
Necessit escriure aquests mots moltes
vegades amb lletra cal·ligràfica per
poder témer-me que expressen un fet
v e r.» El sentiment per la mort de la
m a re és el contrapès d’un motor que es
n o d reix de desig, que passa pel desig
i que va cap al desig. Si la mort la tro-
bem en una mena de fosa abismal, allò
que ens fa moure dins d’aquest embol-
call fosc és allò que la conjura, l’amor,
el desig del protagonista per en Tià, en
Tià de les onades vora el ro q u i s s a r.

Mesquida descriu l’amor, l’afecte i el
desig d’una manera quasi sagrada.
AMOR, Amor Mundi Omnipotens Rex,
A m o r, l’amor que Ramon Llull explicava
que era l’origen i el final i, a l’entre m i g ,
l ’axis mundi. Se surt de l’amor, es va
cap a l’amor i, a l’entremig, s’és amor.
Amor i desig, per a Mesquida, a la
vora del «xasss, xasss, xasss, rítmic de
les onades»; amor i desig per en Tià de
les onades «mentre em deies paraules
que no entenia, mentre et menjaves la
meva història davant els meus ulls, era
com si entràs en el centre d’una flama i
tan sols hi hagués negrors. No puc pus.
Son les sis. Tinc el cap que em bota. El
vaig dir: "Tià, besa’m!"»; i amor i
desig, en definitiva, per si mateix,
«Nedes, nedes per davall aigua, i les
pues dels cactus, les bajoques dels

a r b res de l’amor, les pro t u b e r à n c i e s
espinoses de les alzines, els fruits sabo-
rosos dels caquis i una successió de
males herbes pengen a les vores del
p e n s a m e n t . . . »

Aquell amor medieval que es declina-
va com l’amor per a un i per als altre s ,
per a Déu i per al Bé i la Veritat, no perd
el caràcter sacralitzat, però, més que
mai, es torna carn, amb Blai Bonet, sem-
p re al fons, com a línia subterrània que
lliga T’estim a tu, E x c e l s i o r i L’ a d o l e s c e n t
de sal. L’alliberament, la salvació, és a
dins, a través del cos.

«Al fons de cada mot, descobresc
que renesc.»

La llavor de tot això és a
L’adolescent, però també a El bell país
on els homes estimen els homes.
L’ a d o l e s c e n t continua essent adoles-
cent perquè respon a la lògica i a la
sinceritat del temps en què va ser
escrit. ¿Què podem dir de L’adolescent
que no hagi estat dit? Doncs senzilla-
ment que, mirant enrere, afegeix gruix
i sentit estètic a una de les trajectòries
més singulars que ha donat aquest
país nostre. La cartografia del desig
que podríem dibuixar inclouria Blai
Bonet, alguns aspectes de Pere
Gimferrer, de Maria Mercè Marçal, de
Vicent Andrés Estellés i d’altres que no
tinc caràcters per testimoniar, però
també, mirant enrere, es veu la fita que
ha ancorat Mesquida amb aquests lli-
bres. Perdurarà, sí.

I perdurarà no només per una narra-
ció personalíssima del temps de l’au-
tor, sinó per la textura d’un llenguatge
que, sí, ens permet de dir que és un
diamant al femer. No descobreixo res
si dic que la llengua, aquesta llengua
que serveix per estimar i per escriure a
Biel Mesquida, és una de les referèn-
cies del nostre temps, en aquests anys
de tants i tants escriptors catalans mul-
t i p remiats a l’engròs, catalanoescri-
vents però castellanopensants.

Alcover i Costa i Llobera contra els
assassins de la llengua o dóna’m llen -
gua i ama’m és el darrer text que he
llegit de Mesquida. El país, la llengua,
la seva història i, sobretot, les seves
històries, apareixen de manera cons-
tant en els seus llibres. En aquest
pregó, una altra vegada. El títol és
prou explícit: «J’ai dejà raconté tout
ça», una vegada més, una llengua que
desitja i que escriu, la màquina de des-
itjar el propi desig, literatura.

Francesc Serés
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Notes per a «Biel
Mesquida i la llibertat»

Visca la llibertat, Biel! En aquest temps
i en el que vingui, gora! Ésser lliure és
ésser qui s’és, i s’és qui s’ha d’ésser,
no un altre, no una altra cosa, tampoc
no el desig d’una altra cosa. Tampoc la
subordinació a un desig desprotegit.
És per això que puc afirmar, gustós,
que tu ets lliure, que ets autor lliure en
cultura oprimida, cos lliure en sexe
oprimit, home lliure en societat depri-
mida, aquesta societat sociata i pepe-
ra, destralada i amb desig d’alçar-se i
viure, no alçar-se per alçar-se, no per
recordar-ho, sinó per viure.

«La llengua és gustosa, dóna gust.»
Biel, tu saps que la llibertat és germa-
na del plaer. Dos mil anys de lluita afe-
rrissada i carnissera contra el plaer, el
plaer individual i col·lectiu, compartit,
no han aconseguit aturar que l’home
intenti —i fins i tot pugui, a la fi!— des-
destralar-se, desentotsolar-se i caminar
cap a la llum. Per a mi, però també per
a molts, L’adolescent de sal, P u t a
marés (Ahí) i Self-service —aquest lli-
bre introbable de contes escrits al cin-
quanta per cent amb Quim Monzó
quan aquest encara no havia trobat la
inesgotable font regalada de la seva
narrativa i feia equacions narratives
sense massa interès i en el qual tu li fas
mil i mil voltes— són tres llibres trenca-
dors, frescos i, tot i que tocats d’època
fins a un punt que el gregarisme crític i
intel·lectual no sap sinó citar-ne fonts
(regalades) i espigolar-ne influència i
rareses, inauguradors d’una nova tra-
dició, avui sembla que descomposta

en no sé quina tomba: els anys setan-
ta. Tu, Biel, vas ser dels primers que
ens explicaren amb gust i sense pèl
allà on no hi ha pèl que «l’amor
comença pel sexe». Tu, amant de Catul
a Foix, de Flaubert a Pla, d’Sterne a
Leopoldo M. Panero, la teva ruta vital i
escriptora és plana, rara, comuna i
valenta. Lliure.

Puc parlar de tu com d’una espiral
que creix, que també creix. Si parl de
l’home vaig a l’autor. Si parl de l’autor
vaig a l’home que ets. Però et repàs
pels teus textos: el llibre Doi, on fas
aparèixer una dona que se’n va de
viatge mític i reposat abans de morir,
devora uns al·lots que fan la mili i l’em-
bullen a la Mallorca pepera dels vui-
tanta; la teva veu als marges del destí,
als marges del temps i del plaer al
mític Sgt. Pepper’s wants you (Auca);
el teu clam quotidià i feliç a El bell país
on els homes desitgen els homes; la
teva veu lírica i periodística, empelta-
da de la tradició i sembrada cap al
futur en un retrat incisiu de les vides
anònimes del final del segle XX a
T’estim a tu; el teu vòrtex, Biel, en una
de les millors novel·les europees d’a-
quest mateix segle: Excelsior o el temps
escrit.

És per això que sempre escrius con-
valescent? Escrius, com els mestres,
com els mestres que creixen: com Rilke,
com Blai Bonet, com Salvat; després
de viure, escriuen. Són, sou..., els
homes que també escriuen, convales-
cents de la passió del vostre cos, i tu,
concretament, rodejat de multitud d’a-
lens: del Cançoner a Rosselló-Pòrcel,
de Rimbaud a Patty Smith, del teu esti-
mat Miquel Barceló a Kaka de Luxe.
Tot en tu és un principi que no comen-
ça i un final que no acaba mai. Perquè
tu escoltes, apuntes, parles amb la
gent. Crec que ets un dels habitants de
l’illa de Mallorca que més gent conei-
xes, que més gent retens, que saps pro-
vocar sense perbocar davant la màxi-
ma varietat de personal, de peperos a
okupes, de madones de caseva a
femelles fatals de la societat de suro.

Biel, tu ets lliure perquè, en tu, la lli-
bertat és una pràctica biològica. «Jo
som un exemple de normalitat», m’has
dit tot sovint. I tant, Biel. Com podem
negar tal evidència quan crees sotracs,
t’erres i t’aixeques, quan t’enfonses i
emergeixes, quan et censuren però llui-
tes, quan et censures però et deixes
b a t a l l a r, quan compareixes, jove i
sense edat, i encara avui, avui!, escan-
dalitzes vellards i beates de trenta anys
i els entafores amb la paraules gustosa
i la veu musical aquest, aqueix i aquell
suau i sensual «m’enculares»?

Carles Rebassa
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Josep Pla; Josep M. Cruzet
Amb les pedres disperses.

Cartes 1946-1962
Ed. i pr. de M. J, Gallofré Virgili

Destino, Barcelona, 2003
730 pàgs.

De com sobreposar-se
a les adversitats

És ben sabut que, a partir de l’any
1939, els usos públics del català van
ser prohibits per part del nou règim
franquista i que, anys a venir, al llarg
de la postguerra, la situació continua-
ria resultant molt dura per a la llengua
i per a la literatura autòctones. En
aquest context, Josep M. Cruzet va ser
un dels primers a aconseguir publicar,
cap a la meitat de la dècada dels qua-
ranta, volums impresos íntegrament en
català. Certament, les gestions inicials
de Cruzet al capdavant de l’Editorial
Selecta van ser prou enginyoses, i li
van perm e t re anar bastint amb el
temps un corpus editorial sorprenent-
ment ampli, malgrat la censura.

Pla va fer-se ressò aviat de la bona
gestió de Cruzet i, a partir de l’any
1949, hi va lligar relacions per iniciar
les seues publicacions a la Selecta. Des
d ’ a l e s h o res, el ritme d’eixida dels seus
l l i b res va ser frenètic, amb una mitjana
inicial de quatre volums per any. Si dei-
xem de banda alguns petits enfro n t a-
ments puntuals entre tots dos, hem de
considerar que el tàndem Pla-Cruzet va
ser d’allò més productiu i eficaç. Les
relacions entre tots dos van ser molt
bones. Pla apreciava la tenacitat de tre-
ball del seu soci, l’ambició del seu pro-
jecte i el tarannà seriós i calculador
amb què duia l’administració de l’edito-
rial; d’altra banda, Cruzet va convert i r
Pla en un dels pilars més decisius de la
Selecta: en els tretze anys que va durar
l’entesa (fins a la mort de l’editor), s’hi
van arribar a fer sortir vint-i-dos volums
de Pla dins la «Biblioteca Selecta», i
vint-i-nou més formant part del pro j e c t e
inacabat d’obres completes.

La publicació de l’epistolari Pla-
Cruzet entre el 1946 i el 1962 (fins
ara gairebé del tot inèdit), amb intro-
ducció i notes de Maria Josepa
Gallofré, professora de la Universitat
Autònoma de Barcelona, és un docu-
ment extraordinari per conèixer els ter-
mes en què es va plantejar aquesta
fructífera relació professional entre els
n o s t res dos «homenots». D’entrada,
resulta molt gratificant comprovar de
primera mà les preocupacions de Pla
per estimular el revifament de la cultu-
ra catalana, molt afeblida durant la
postguerra. Pla dóna permanentment a
Cruzet consells per a la millora de les
edicions de la Selecta, li proposa els
nous autors que convindrien a l’edito-
rial i li insisteix en la conveniència de
incloure-hi obres de tota mena i de tots
els gèneres, d’autors joves i no tan

joves. La pressió exercida per la cen-
sura, tanmateix, resultava aclaparado-
ra. Pla i Cruzet no sabien com desem-
pallegar-se del neguit que els produïen
els controls del règim. L’intercanvi d’o-
pinions entre tots dos sobre les perso-
nes que calia sovintejar per passar
amb garanties d’èxit els llibres per la
censura és constant. A més, encara hi
havia pendent l’empresa de tirar enda-
vant algun diari o alguna revista en
català. La tasca era dificilíssima.

Crida l’atenció constatar fins a quin
punt Pla es preocupava per la qualitat
d’edició dels seus llibres publicats i per
l’ordenació que calia donar als seus
escrits, necessària en una obra com-
posta per tantes planes. La relació de
cartes aporta dades interessants per
conèixer el progrés de l’autor en la
redacció d’algunes de les seues obres
més importants, com ara Girona o El
quadern gris, que no arribaria a publi-
car-se en la Selecta i que sortiria a la

llum més endavant. És molt remarcable
l’interès permanent de Pla per arribar
als lectors i moure els estocs dels seus
llibres. En les cartes, en demana repe-
tidament a Cruzet els índexs de venda.
Pla escrivia amb la voluntat inequívoca
de ser llegit: com a bon professional de
l’escriptura que es proposava ser (i
sembla que ho aconseguia amb sol-
vència), li calien recursos per a guan-
yar-se el pa. La tasca periodística en
castellà durant aquest període, fona-
mentalment a la revista Destino, li resul-
tava necessària per a anar tirant, però
la seua voluntat hauria estat escriure lli-
bres exclusivament en català. Deia Pla
que el bilingüisme era més aviat una
tragèdia que una peripècia; més enca-
ra si tenim en compte que el seu objec-
tiu últim, compartit amb Cruzet, era,
senzillament, contribuir a la tasca
monumental de fer arribar la cultura
catalana a un estat d’aparent normali-
tat. El mateix Pla ho deia a Cruzet així
en un text de l’any 1953: calia superar
les dificultats a qualsevol preu per tal
de «crear, amb les pedres disperses
del nostre esprit, l’edifici de les més
sòlides possibilitats de l’edició catala-
na normal». Aquestes paraules no eren
ingènues ni gratuïtes: de fet, Cruzet va
aconseguir tirar endavant més de tres-
cents volums originals en català abans
de morir, una xifra extraordinària en
comparació amb el panorama desolat
dels primers anys de la postguerra.

Quan parlaven de negocis, Pla i
C ruzet tiraven al dret i no estaven per
galindaines. Per això, seria una injustí-
cia voler valorar aquest epistolari en
t e rmes estrictament literaris. El seu valor
és més aviat documental: una bona font
d ’ i n f o rmacions per a l’estudiós i una
lectura curiosa per al lector intere s s a t .
S o rtosament per a nosaltres, Pla i
C ruzet es prenien en les seues cartes la
llicència d’opinar lliurement sobre tots
els esdeveniments i els personatges que
podien afectar la consecució dels seus
p ropòsits, tant per a mal com per a bé.
Gràcies a les dades que hi tro b e m
podem fer-nos una idea aproximada de
les dificultats amb què avançava el pro-
cés de reactivació de la cultura catala-
na durant els anys cinquanta. Els esfor-
ços esmerçats per sobre p o s a r-se a l’ad-
versitat d’un règim hostil a tot el que tin-
gués a veure amb la cultura catalana
començaven a donar resultats. I això,
sense Pla i sense la Selecta, hauria
resultat molt més difícil.

Rubén Luzón
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Perplexitat
barcelonina

Lluís-Anton Baulenas
El català no morirà

Edicions 62, Barcelona, 2004
255 pàgs.

Què 
cal fer?

Lluís-Anton Baulenas fa la seua primera
incursió en el món de l’assaig per entrar
de ple en la polèmica sobre el futur de
la llengua. El cridaner títol del llibre ,
però, no reflecteix la postura de l’autor,
que es mostra «apassionat» i un pèl
angoixat, presa de la perplexitat que
genera la consciència de viure «un
moment decisiu per al futur de la llen-
gua». És per això que el llibre segura-
ment decebrà a qui n’espere una postu-
ra contundent o una mena de «full de
ruta» tancat, car el que hi trobem és un
Baulenas amb més dubtes que cert e s e s .
Sí que hi ha, però, alguns fils conduc-
tors, com la decepció amb la política lin-
güística dels governs de Pujol —tret de
la immersió lingüística i de la TVC—, o
una indissimulada esperança en el nou
g o v e rn tripartit. 

Un dels punts forts és la claredat
amb què expressa idees que potser no
són innovadores però sí molt necessà-
ries en l’actual context (especialment si
van totes dues juntes): la necessitat
d’assumir plenament, i amb totes les
conseqüències, la catalanitat dels
«altres catalans», cosa que implica
renunciar a la idea «d’una Catalunya
monolingüe de dalt a baix», i alhora
una demanda de fermesa en la políti-
ca de normalització. Baulenas diu
sense embuts que «és l’hora de ser més
ferms o deixar-ho córrer», i que «el
català no podrà avançar [...] si el cas-
tellà no cedeix una part dels [espais
d’ús] que encara domina».  

Després d’una introducció que pren
la forma d’«exposició de motius» i
d’intencions, Baulenas mira de respon-
dre una pregunta que podria sorpren-
dre més d’un optimista: «Per què no
s’ha mort?» A la segona part fa un
elogi paral·lel del paper dels parlants
que, «passivament», han mantingut la
llengua viva fins avui i dels que ell ano-
mena «activistes lingüístics», categoria

en què inclou normativitzadors, escrip-
tors, mestres i professors i tots aquells
que han convertit la defensa de la llen-
gua en acció política i social conscient. 

La tercera part repassa les principals
amenaces per al futur de la llengua: la
timidesa dels polítics catalans a l’hora
de defensar-la, la passivitat i desinterès
de la pròpia societat catalana, el con-
text global —poc propici per a la per-
vivència de les llengües minoritàries—
i l’agressivitat de la política espanyola.
En aquest apartat Baulenas desenvolu-
pa el nucli central del seu argument.
Com dèiem, un dels fils conductors és
la crítica a la política lingüística de la
Generalitat, però també a la creixent
passivitat social, de tal manera que,
sense oblidar els reptes i amenaces
«externs», Baulenas ens fa girar la
mirada sobre nosaltres mateixos per
no quedar reclosos en un estèril victi-
misme que sovint amaga també les
pròpies mancances. 

A la part final esbossa els possibles
escenaris de futur per al català. La
seua tesi és que, per sobreviure, la
llengua necessita un Estat al darrere, ja
siga l’espanyol (en una nova articula-
ció, de tipus suís o belga) o un de
propi. I si no, sempre ens quedarà,
amb Descartes, «escapar a mons
paral·lels». O si es mor, esperar que
ressuscite —com l’hebreu. 

Un llibre necessari que ens convida
a reflexionar sobre tots els aspectes
que conformen el complex quadre en
què s’ha convertit la situació de la llen-
gua catalana. Tot i que de vegades un
excés de perplexitat, o de complexitat,
pot obscurir la tesi central que vol
defensar.

Només cal lamentar la referència
g a i rebé exclusiva a la situació a
Catalunya —sovint a Barcelona. Per
bé que l’autor ho avisa —i d’alguna
manera se n’excusa— al principi, ho
fa amb uns arguments més aviat febles,
que són un indicatiu de la incapacitat
per concebre el procés de recuperació
de la llengua com a empresa global en
què tots els territoris del domini lingüís -
tic hi tenen un paper. I resulta més
important encara la manca de cons-
ciència del fet que la sort de la llengua
a València o Mallorca no es pot enten-
dre com a fenomen independent del
que passe a Catalunya, ans al contra-
ri: les interdependències són fortes, i
faríem bé de tenir-les en compte. 

Jordi Muñoz

Els re f e rents als quals re c o rre crítica-
ment Oliveres evidencien el pre s s u p ò s i t
e s t ructural de la societat occidental: l’in-
t e rcanvi desigual, el deute extern con-
tra la perifèria que, alhora, esdevé el
c e n t re de les exaccions del capitalisme
transnacional... El marc polític mundial
esdevé reflex de les relacions econòmi-
ques que expliquen processos politico-
militars que amaguen els intere s s o s
d a rrers d’una globalització que no fa
sinó formalitzar la lògica econòmica de
la concepció neoliberal. L’autor ofere i x
un eloqüent compendi dels factors que
expliquen els orígens de l’empobriment
i les limitacions, i evanescències
morals, de les «ajudes al desenvolupa-
ment» atorgades pels països agents de
la nova explotació capitalista, que
c o m p o rta un cert re t o rn al segle XIX.
Aquest context, però, és el de l’acumu-
lació fixada pel capital financer i espe-
culatiu, que, al capdavall, substitueix
l’economia productiva per la bombolla
dels diners fàcils. I per a contrare s t a r
aquest procés de generació de capital
socialment improductiu, la taxa To b i n
només és una mesura de pressió amb
un abast real escàs. Els centres de
poder oligàrquic controlen els circ u i t s
d ’ i n t e rcanvi comercial determinants per
a impedir la socialització de l’accés als
recursos bàsics.

El context que cal denunciar és el de
les relacions nord-sud i, efectivament,
la formació d’un neocolonialisme no
definible en termes clàssics. Tota la pri-
mera part de l’assaig aprofundeix en
les bases econòmiques i polítiques que
articulen el sistema d’integració mun-
dial organitzat des de les necessitats
del «primer» món. En aquest marc, el
debat sobre el model de sostenibilitat
té poc sentit si hom obvia el context de
sobreexplotació al qual hom sotmet les
fonts primàries bàsiques d’abastiment
per part de la metròpoli. I aquest fil

Arcadi Oliveres
Contra la fam i la guerra
Angle, Barcelona, 2004

146 pàgs. 
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conductor comporta la insistència en
els efectes del govern mundial per part
d’una minoria. Un govern en clau de
control geopolític —la legitimació de
l’apropiació del comerç del petroli i la
constitució d’Estats gendarmes com
Israel— que no tan sols és explicatiu
per a assenyalar, com manté l’assagis-
ta, què s’ha esdevingut en realitat a
partir de l’11 de setembre del 2001,
sinó per a reflexionar sobre les plusvà-
lues derivades de l’economia militar, la
despesa de recerca bèl·lica que obsta-
culitza l’avenç en la investigació huma-
nitària i científica. 

La darrera part de la reflexió és espe-
cialment significativa, car denuncia la
finalitat darrera de la via europea de la
unificació, aconduïda estrictament per
i n t e ressos mercantils i de «segure t a t » ;
però no pas caracteritzada per una re a l
política social i econòmica que aport i
solucions als efectes sobre amplis sec-
tors de població immigrada d’una polí-
tica laboral basada en la pre c a r i e t a t .
Difícilment, per tant, hom pot re c o n è i x e r
aquest espai econòmic europeu com a
m a rc polític re p resentatiu de les nacions
s u b a l t e rnes als Estats i com a escenari
viable de les economies minoritzades
pels interessos econòmics i polítics de
les companyies multinacionals.

Quines vies, malgrat tot, apunta
aquesta re c e rca per a imaginar —i
c o n s t ruir— un altre món? L’apel·lació a
la consciència crítica, traduïda en fets
que estableixin «micro revolucions» pel
que fa a l’emergència d’estratègies coo-
peratives —supre s s o res d’interm e d i a-
ris— en la política comercial, l’oposició
activa a l’especulació del medi natural
per part del capital immobiliari, la con-
testació a totes les formes de nou escla-
visme i la vindicació de la dignitat
nacional dels pobles, llengües i culture s ,
són el conjunt de factors que es desprèn
d’una n o v a política possible. Perq u è
una ciutadania que es vol políticament
p a rticipativa s’ha de plantejar les re a l i-
tats socials que amaga la protesta c o n -
tra la fam i la guerra, contextualitzada
magistralment per Hilferding quan defi-
ní l’imperialisme (globalització) com a
conseqüència política «de les necessi-
tats del capitalisme financer». I els movi-
ments altermundialistes —com a «movi-
ment de consciències» per a un nou
model de desenvolupament— són  una
resposta plena de futur als efectes per-
versos del capitalisme.

Xavier Ferré

«Quan siguis mort
diran que vas 
ser un geni»

Antoni Domènech
El eclipse de la fraternidad. 
Una revisión republicana 
de la tradición socialista
Crítica, Barcelona, 2004

488 pàgs. 

El republicanisme és una antiga tradi-
ció política, tan antiga com Aristòtil i
Ciceró, Robespierre i Maquiavel, Kant
i Rousseau, Jefferson i Marx, sense la
comprensió de la qual no és possible
entendre les bases sobre les quals s’ha
forjat el món modern, europeu i ameri-
cà. Però no és corrent entendre-ho així.
La tradició republicana ha estat arra-
conada per la filosofia política acadè-
mica contemporània, que, en general,
accepta com a punt de partida indis-
cutible la idea que les revolucions fran-
cesa i nord-americana van parir una
realitat políticoeconòmica que ha des-
embocat en diverses formes de libera-
lisme. Derrotades les formes contesta-
tàries que durant els segles XIX i XX
van aspirar a dissenys institucionals
alternatius —socialistes, comunistes o
anarquistes—, sembla un lloc comú
fora de discussió que avui vivim en un
context liberal i que com a liberals aca-
bem entenent el món, sigui quina sigui
la forma concreta d’expressió d’aques-
ta nebulosa analiticonormativa anome-
nada liberalisme. Els darrers anys hi
ha hagut una revinguda acadèmica
relativament postissa del republicanis-
me polític —que algun autor ha batejat
com a «revival republicà»—, en què hi
ha des d’oportunistes que confonen els
plans normatius amb les narracions his-
tòriques fins als qui condemnen qual-
sevol republicanisme simplement per-
què dins d’aquesta tradició hi ha hagut
posicions antidemocràtiques.

Ben lluny de la «moda» re p u b l i c a n a ,
el segon llibre d’Antoni Domènech
(autor del celebrat De la ética a la polí -
t i c a, Crítica, 1989) està escrit a contra-
c o rrent del nostre panorama filosòfic i
polític, i es proposa redescobrir el fil de
la tradició republicana per fixar històri-

cament els elements configuradors del
món modern, centrant una gran part de
l’anàlisi en el llarg període que va de
les revolucions del 1848 fins a la derro-
ta republicana a la Guerra Civil
Espanyola, període que designa global-
ment com a «eclipsi de la fratern i t a t ».

La fraternitat és el valor oblidat de la
triada republicana, una idea que sem-
bla haver perdut la força normativa que
durant els darrers dos-cents anys han tin-
gut les divises polisèmiques i ubiqües de
« l l i b e rtat» i «igualtat». Domènech re i n-
t e r p reta de forma original la noció de
f r a t e rnitat i la mostra com a metàfora
conceptual que es forja en l’àmbit
domèstic, dels subalterns, dels oprimits,
dels qui depenen d’altri per viure, i que
és exportada a l’àmbit civil; la fratern i t a t
és l’extensió democràtica dels drets d’e-
xistència a aquells que no formaven part
de la vida civil, subjugats per la despò-
tica loi de famille, la forma de re l a c i ó
e n t re amo i servent, entre cap de família
i dona i fills, i entre patró d’empresa i
t reballadors assalariats. Aquesta pecu-
liaritat ajuda a entendre que la fratern i-
tat és present a la tradició re p u b l i c a n a
e u ropea, però absent a la dels Estats
Units de l’Amèrica del Nord. En aquell
país, la divisa de la fraternitat no apa-
reix perquè la seva constitució demo-
cràtica no va consistir, per exemple, en
un aflorament civil del «tercer Estat» con-
tra les monarquies absolutistes.

La fraternitat entesa d’aquesta mane-
ra ultrapassa els límits d’una fèrtil metà-
fora conceptual i pot ser entesa també
com a programa polític de l’ala demo -
cràtica-plebea de la Il·lustració euro-
pea, la qual cosa permet a Domènech
abordar una revisió republicana de la
tradició política socialista presentant-la
com a continuadora de la tradició
democràtica-fraternal, derrotada ara i
adés; una tradició que ha pretès civilit -
zar tots els àmbits de la vida social i
eradicar el despotisme de les formes
estatals heretades de les monarquies
absolutistes modernes. Si la llibertat
republicana s’entén com a absència de
dominació i la igualtat republicana
com a reciprocitat de la llibertat, la tra-
dició socialista pot ser vista republica-
nament com a lluita permanent contra
l’absolutisme de l’empresa capitalista i
a favor de dotar dels mitjans d’existèn -
cia material autònoma a tots els ciuta-
dans perquè puguin exercir de forma
efectiva aquesta llibertat. Una lluita,
creu l’autor, que segueix viva.

Jordi Mundó
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Memòria
mítica

Manuel Molins 
Elisa

Arola, Tarragona, 2003
112 pàgs. 

El teatre és acció, consciència, via
d’accés i especulació oberta sobre la
realitat, però també penetra tots els
sentits del lector i es converteix en un
art de la interpretació. L’escriptura tea-
tral explora imperfectament les fronte-
res materials i les versions donades de
la història per revelar-ne, mitjançant
una mirada simbòlica, els territoris
opacs, les veritats doloroses, els tabús
inqüestionats. La dramatúrgia de
Manuel Molins pot definir-se, en
aquest sentit, com a recerca constant
de les possibilitats expressives de la
paraula dramàtica per a evocar la
memòria i per a eixamplar els límits de
la llibertat a través, respectivament, del
mite i del coneixement.

Elisa gira al voltant de Jaume, un
personatge inspirat en la figura poèti-
ca de Jaime Gil de Biedma, que sim-
bolitza la reacció, en clau de rebel·lió
familiar, dels fills de la burgesia empre-
sarial catalana, còmplice de la corrup-
ció del règim franquista. Com en un
joc de nines russes, en aquesta trama
principal, hi conflueix la parella for-
mada per Elisa i Àngel, representants
dels sectors obrers indígenes o immi-
grants que, aliens a la retòrica del
poder —però no a la del valor de les
coses—, malden per sobreviure instin-
tivament a unes condicions adverses. 

El contrast interclassista defineix les
relacions entre els personatges. Jaume
neix al si d’una família adinerada i
abraça la lluita antifranquista com a
aventura personal, redemptora. En
canvi, Elisa i Àngel pertanyen al pro-
letariat urbà, sotmès a l’oligopoli i a la
repressió ideològica de la dictadura.
La relació entre tots tres personatges
adquireix una dimensió històrica i sim-
bòlica. Històricament, té lloc en un
temps en què els més desvalguts miren
de resistir l’opressió dels més forts,
mentre que els poderosos —ovelles

negres a banda— es beneficien de la
feblesa de la classe obrera i continuen
gaudint dels privilegis de sempre .
Simbòlicament, es concreta en un dis-
curs ètic, filosòfic i sociològic, impreg-
nat de referents literaris i artístics (de
Puccini a Prévert), sobre el xoc inter-
classista, que es caracteritza per l’e-
goisme de la classe dirigent i les aspi-
racions mimètiques de la classe opri-
mida. La malaltia n’és la metàfora. 

L’acció s’ambienta a Barc e l o n a
durant tres segments temporals d’un
mateix cicle històric, el 1948/1950, el
1962 i el 1992. Molins hi ha projectat
la biografia de Gil de Biedma, el feno-
men politicocultural de la immigració
o, entre altres aspectes, la reflexió
metafòrica sobre les malalties socials.
El contínuum narratiu, relat de relats,
s’adscriu a un espai mental que permet
de viatjar del present al passat i vice-
versa. La complexitat de la trama juga
amb la deliberada alternança o super-
posició d’estrats espaciotemporals,
sense cap identificació concreta ni cap
cronologia lineal.

La figura de Jaume, impulsora del
relat i invocadora dels espectres del
passat, convoca un espai i un temps
mítics, els de la memòria. Lluny d’un
realisme engavanyador i molt més a
prop d’un lirisme expansiu, la indefini-
ció de les coordenades espacials i tem-
porals parteix d’una «convenció radi-
cal» que posa la versemblança contra
les cordes i obliga el lector a trencar la
linealitat, a acceptar el joc d’anacro-
nismes i a participar en el relat com a
interlocutor privilegiat. 

Les dificultats a l’hora de conciliar el
temps mític i l’històric i també d’amal-
gamar el re g i s t re realista i el líric es
veuen compensades per la gosadia
d ’ a f rontar un període que necessitava
—necessita, encara— un tractament
dramàtic: el dels darrers quaranta anys
de la història catalana. De manera
desacomplexada, crítica i vitalista,
Molins delimita algunes de les forc e s
socials que hi part i c i p a ren, n’invoca els
p rotagonistes i n’insinua algunes de les
p e rversions. Amb la metàfora de la
malaltia com a símbol, Elisa s’encara
amb la «cerimònia històrica» des d’una
posició estètica i ideològica que situa
la paraula-acció —i les idees que se’n
deriven— en el terreny extraord i n à r i a-
ment creatiu de la memòria mítica.

Francesc Foguet i Boreu

ACTIVITATS A LA NAU

L’ACADÈMIA DE SANTA BÁRBARA I LA

REIAL DE LES TRES NOBLES DE SANT

CARLOS. CENT ANYS

D’ENSENYAMENT DE L’ART 1754-
1854.

Del 22 de juny al 26 de 
setembre de 2004. 
Sala Estudi General. 

La Nau

40 ANYS DE

CARTELERA TURIA.
De l’1 de juliol al 26 de 

setembre de 2004.
Sala Oberta i Claustre. 

La Nau

ART I SOLIDARITAT.
ELS PINTORS ESPANYOLS I

EL CARTELISME SOCIOPOLÍTIC.
Del 16 de juny al 12 de 

setembre de 2004. 
Sala Martínez Guerricabeitia. 

La Nau

EL COS MALTRACTAT.
CONTEXTOS DE LA COL.LECCIÓ

MARTÍNEZ GUERRICABEITIA.
Fins el 25 de juliol de 2004. 
Casa de Cultura Marqués de
González Quirós (Passeig de

Germanies, 13. Gandia)

SERENATES MUSICALS AL

CLAUSTRE DE LA UNIVERSITAT.
Del 25 de juny al 10 de juliol.
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Vet ací un llibre ambiciós, que comen-
ça dibuixant una àmplia panoràmica
de les ciències per situar les ciències
ambientals en l’univers del coneixe-
ment i indicar-ne les línies de força i les
vinculacions. El capítol intro d u c t o r i
ubica la temàtica mediambiental en el
mapa general de les ciències. En con-
junt, el llibre és un repàs reflexiu, fet
amb una competència i una minuciosi-
tat exemplars, de l’evolució de la socio-
logia en relació amb el medi natural.
Com a tal, hauria de ser de lectura
obligada per a tots els qui es dediquen
a la sociologia i altres ciències socials.

El primer punt que vull destacar és
l’articulació entre els aspectes ambien -
tals i els socials de la sostenibilitat, un
dels eixos centrals del llibre. Quan par-
lem de sostenibilitat ecològica ens refe-
rim a la sostenibilitat que té a veure
amb la interacció de les societats
humanes amb l’entorn natural, i per
tant no podem utilitzar conceptes de
l’ecologia natural com el de capacitat
de càrrega, o només els podem utilit-
zar amb algunes especificacions. Una
de fonamental és el paper de les tècni-
ques, les quals modifiquen substancial-
ment el profit que podem obtenir de
l ’ e n t o rn. L’agricultura, per exemple,
p e rmet augmentar la capacitat de
càrrega d’un territori perquè propor-
ciona molts més aliments que la mera
caça i recol·lecció. En una època com
l’actual, amb una població tan nom-
brosa i unes tècniques tan potents, unes
comunitats poden apropiar-se dels eco-
sistemes d’altres poblacions. El movi-
ment de la justícia ambiental posa en
primer terme el problema de l’equitat
pel que fa a la distribució dels recursos
naturals. Aquests punts els tro b e m
sovint en la literatura sobre el tema.

És menys freqüent, en canvi, la con-
sideració de les necessitats humanes en
la definició de l’impacte ambiental o
petjada ecològica. I menys freqüent
encara la gestió de la incertesa i el
risc. En aquest llibre, l’Ernest subratlla
com a aspectes destacats el «nivell de
consum i la flexibilitat per fer front a
canvis socials imprevisibles».

La crisi ecològica actual —diu l’au-
tor— no és nova per ser ecològica, sinó
per ser de globalització i acceleració, i
la dificultat per entendre-ho deriva de
considerar els processos per separat i
no holísticament. Hom sol ignorar que
les amplificacions es produeixen quan
interactuen fenòmens que es cre i e n
independents. Considerats aïllada-

ment, els fenòmens mostren una cara i
una evolució determinades. Poden sem-
blar relativament controlables. Per
exemple, podem examinar el creixe-
ment demogràfic sense introduir-hi la
variable dieta. Amb la hipòtesi d’una
alimentació per càpita invariable, l’im-
pacte de la dieta sobre el medi natural
serà una funció lineal del creixement
demogràfic. Però en els fets reals s’ob-
serva que els increments de l’ingrés es
tradueixen en variacions de la dieta, i
molt particularment en el creixent con-
sum de carn i altres aliments d’origen
animal, que requereixen més superfície
per cada caloria i proteïna, i que per
tant tenen un impacte ambiental supe-
rior. De manera que la interacció de
c reixement poblacional amb cre i x e-
ment econòmic té com a resultat una
funció no lineal pel que fa als impactes
ambientals. Vistes així, les coses resul-
ten més incontrolables degut a l’incre-
ment de la complexitat. 

La progressió o amplificació del pro-
blema pot adquirir ritmes encara més
incontrolables si hi introduïm més varia-
bles. La globalització augmenta la den-
sitat de les interaccions entre els dife-
rents fenòmens i fa intervenir moltes
altres interaccions que poden amplifi-
car els efectes. Com bé assenyala l’au-
tor, vivim processos ecològics que mos-
tren una novetat radical en el ritme tem -
poral i en l’extensió geogràfica, i les
interaccions que se’n deriven són tan
noves, tan nombroses i tan amplifica-
des pel que fa als efectes que les com-
paracions amb el passat deixen de ser
significatives. La globalització planteja
problemes d’equitat a escala mundial. 

Un altre tema destacat és l’anomena-
da modernització ecològica, expressió
que designa el programa de certs pen-
sadors que volen salvar la modernitat
del repte que suposa la crisi ecològica
mundial a la industrialització. La idea
és que la crisi només es pot superar din-
tre dels esquemes de la modernització,
incorporant-hi la dimensió ecològica,
amb l’esperança que el cre i x e m e n t
industrial pot continuar amb un «des-
acoblament» entre creixement del PIB i
augment dels impactes ambientals, i
amb una «desmaterialització» de l’eco-
nomia (en el sentit d’una menor intensi-
tat de consum de materials i energia).
Ernest Garcia posa en dubte que el
creixement econòmic sigui compatible
amb una sostenibilitat ambiental sufi-
cient per fer possible una societat
humana civilitzada, i desmunta aques-
tes idees amb arguments i dades.

¿Quina sortida li queda, doncs, a la
humanitat? L’autor fa un exercici d’aus-
teritat intel·lectual negant-se a postular
solucions fàcils, com ja havia fet en
altres escrits anteriors (El trampolí fàus -
tic, per exemple). Adopta l’actitud dis-
tant del científic que observa i calibra
les alternatives, sense negar les dificul-
tats de qualsevol solució imaginable, i
en aquesta qüestió es diferencia de
tanta literatura ecologista que sembla
tenir una resposta disponible —i fàcil—
per a qualsevol entrebanc. És el pessi -
misme de la intel·ligència, que final-
ment sempre és més eficaç de cara a
l’acció pràctica perquè ens fa obrir els
ulls ben oberts i no ens oculta la grave-
tat de la situació. Probablement és la
millor premissa per abordar qualsevol
programa pràctic que intenti redreçar
el curs suïcida de la història humana. 

Joaquim Sempere

Ernest Garcia
Medio ambiente y sociedad. 

La civilización industrial 
y los límites del planeta
Alianza, Madrid, 2004

356 pàgs.

Pessimisme 
lúcid
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El poeta 
i la pàtria

Tots, o gairebé tots, coneixem les catas-
tròfiques condicions en què sobreviu la
llengua al País Valencià, i potser aques-
ta singular realitat explica la immersió
patriòtica que són els Octubre. Però a
mi em fa l’efecte que, si ho observem de
més a prop, traient-li a l’acte els exces-
sos que condicionen i particularitzen la
mirada, distraient-la del que és re a l m e n t
substancial, ens en adonarem que
aquest fet que es viu als Octubre és, tal
vegada, inherent a la tradició literària
catalana postro m à n t i c a .

Segurament les circumstàncies politi-
cohistòriques del nostre país han estat
d e t e rminants a l’hora de definir la nos-
tra literatura, igual com ho han estat a
l’hora de definir-nos com a poble, allò
que en diríem el nostre «tarannà». Així
que, mentre la majoria de literature s
e u ropees ja van superar en el seu
moment un dels pilars que sostenen l’e-
difici ro m a n t i c o b u rgès de la contradic-
tòria identitat moderna, com és ara la
re f o rmulació dels conceptes «individu» i
«ciutadà», i per extensió l’ampliació
semàntica del concepte «pàtria», cada
cop menys lligat al significat de pert i-
nença a la terra paterna, a les herèn-
cies, i més al significat polític de nació,
la literatura catalana ha hagut de soste-
nir sempre la bandera d’una identitat
que, com que no podia ser política,
havia de ser almenys religiosa. I en
això, en les coses sagrades, els poetes
són, també per definició moderna del
t e rme, especialistes. Des d’aquesta òpti-
ca, no és gens d’estrany que, durant
molt de temps, hàgim tingut més nòmina
de poetes que de narradors; ni tampoc
ho és gaire que, al meu pare r, tinguem
més poetes tipus Víctor Hugo que poe-
tes Baudelaire, que encara avui parlem
més de Carner que de Salvat-Papasseit. 

Al poeta en català no només se li
demana que escrigui en català sinó
que, a més a més, ho ha de fer patriò-
ticament. Almenys això sembla que
continuïn reclamant els polítics i bona
p a rt dels intel·lectuals catalans. Jo, la
veritat, n’estic una mica tip. Potser ja és
hora que comencem a distingir entre
poeta i ciutadà: que el ciutadà, poeta o
no, faci pàtria, si vol; i que el poeta
sigui lliure, fins i tot per carre g a r- s e - l a .

Pere Pena
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Va dinàmica pròpia de la vida acadè-
mica fa que el treball dels nostres pro-
fessors es materialitze en una quantitat
més o menys nombrosa d’articles, con-
ferències i ponències que es donaran a
conèixer en publicacions periòdiques,
actes de congressos i papers similars
que no sempre són de fàcil accés.
L’editorial Afers ens presenta en aquest
volum la selecció que dels treballs del
p rofessor Josep Lluís Blasco han confec-
cionat Jesús Alcolea i Xavier Sierra. Una
selecció que, tot compilant una mostra
bastant ampla dels treballs de Josep
Lluís Blasco, ens permet de copsar i re s-
seguir els plantejaments, els intere s s o s
filosòfics que l’autor ha mantingut al
l l a rg de la seua vida acadèmica.
Aquesta edició, a més, ens presenta en
català els textos que en el seu moment
a p a re g u e ren en castellà, i ens forn e i x
d’una bibliografia exhaustiva dels
escrits filosòfics del professor Blasco, en
la qual s’inclouen també els escrits que
ha produït en la seua llarga i activa
vida de compromís polític i ciutadà.

El títol triat per a aquest volum, La
nau del coneixement, tot al·ludint la
metàfora d’Otto Neurath, destacat
autor del positivisme lògic, ens situa de
manera inequívoca en el context filosò-
fic en què s’inscriu l’obra de Blasco: la
filosofia analítica. Quan, allà pels anys
setanta, la secció de Filosofia de la
Universitat de València —amb l’orga-
nització dels Simposis Internacionals de
Lògica i Filosofia de la Ciència, i amb
la publicació de la revista Teorema—
es convertia en un punt de referència
en la recepció de la filosofia analítica a
l’Estat espanyol, el professor Josep Lluís
Blasco figurava com un dels actors més
decidits de la vida acadèmica d’aque-
lla secció. Professor de teoria del conei-
xement —catedràtic des del 1983—,
s’ocuparà durant més de trenta anys,
amb un rigor i una autoritat de sobres
reconeguda —només cal fer una ullada
a la bibliografia de l’autor per a ado-
nar-se’n— dels problemes epistemolò-
gics que se susciten dins d’aquest
corrent filosòfic.

De la mà del professor Blasco, el lec-
tor s’endinsarà en les discussions que
els avui clàssics de la filosofia analítica
—Russell, el Cercle de Vi e n a ,
Wittgenstein, Quine...— promogueren
sobre el coneixement humà: les seues
condicions, els seus fonaments, la seua
justificació, el seu valor de veritat, la
seua estructura, la relació amb la reali-
tat, la lògica, el llenguatge, el signifi-

cat, etc. El lector serà conduït per la mà
segura del bon coneixedor, que li mos-
trarà de manera clara, concisa i sor-
prenentment entenedora el moll d’a-
questes qüestions. Però l’obra del nos-
tre autor no es queda, ni de bon tros —
tot i que és una funció que acompleix
de manera excel·lent—, en l’exegesi
de problemes epistemològics. Hi ha
una altra preocupació que recorre el
conjunt de les seues investigacions i les
dota d’unitat; una qüestió que podem
considerar el motor de les seus investi-
gacions: es tracta de l’estatut i l’abast
de l’activitat filosòfica.

En una formulació que vol mantenir-
se decididament en el context cultural
de la Modernitat, Blasco descriu la
tasca filosòfica com a reflexió que fa la
raó sobre la pròpia raó: sobre els límits
que té. En els treballs ací presentats,
podrem resseguir les anades i tornades
del professor Blasco pels clàssics de la
filosofia moderna, en un intent de retro-
bar les formulacions originàries dels
problemes epistemològics, tot tractant
de posar-los en la perspectiva històrica
justa, ubicant els nous problemes, els
nous desenvolupaments, en els plante-
jaments ja clàssics: el naixement de l’e-
pistemologia en la ruptura entre la filo-
sofia moderna i la filosofia medieval; el
difícil repte que suposa per a la filoso-
fia donar compte de dos tipus de conei-
xement tan dispars com són la mate-
màtica i la ciència natural; la línia de
recerca fonamentista que s’inicia en
Descartes i s’hi retroba en el tomb logi-
colingüístic del positivisme lògic; el
tomb transcendental de Kant —el filò-
sof de Königsberg és omnipresent en
els escrits de Blasco— continuat en el
tomb pragmàtic de l’epistemologia... I
tot açò amb una concisió i una clare-
dat exquisides.

Dos són, en la meua opinió, els art i-
cles recollits en aquest volum que, en
l’etapa més madura del pensament del
n o s t re autor, afronten d’una manera
d i recta aquesta preocupació per deter-
minar o, com a mínim, per copsar l’es-
tatut de l’activitat filosòfica: d’una

banda hi hauria l’article del 1996
«Mètode analític i transcendentalitat»,
en el qual, en afrontar les dificultats que
han presentat les distintes propostes d’a-
nàlisi filosòfica —l’anàlisi com a sintaxi
o l’anàlisi com a semàntica—, Blasco fa
palès que la tasca filosòfica tard o d’ho-
ra s’ha d’enfrontar amb la tasca trans-
cendental de decidir els propis límits, les
condicions del seu camp d’acció; i d’al-
tra banda, la lliçó d’acollida a l’Institut
d’Estudis Catalans, La llibertat de la raó,
del 1999, en què Blasco dissert a r à
s o b re l’autonomia de la raó humana,
una autonomia que no només es mani-
festa en el camp pràctic, sinó també en
el teorètic, una autonomia que perm e t
parlar de virtuts, de bones formes epis-
temològiques, que permet a la raó
d o t a r-se de principis i normes d’acció,
condició de possibilitat de qualsevol crí-
tica a si mateixa. Potser ha estat aques-
ta inclusió de la llibertat de la raó en les
discussions epistemològiques l’aport a-
ció més decisiva del professor Blasco al
panorama filosòfic actual.

No voldria, per acabar, deixar de fer
esment a dos articles en què les temàti-
ques epistemològiques no figuren en
primer plànol, però fan de pont per
acostar-se a altres temàtiques lligades
amb els compromisos cívics i polítics
del nostre autor. El primer és, a més, un
magnífic exemple de la netedat exposi -
tiva, de la concisió, i de la penetració
de les anàlisis del professor Blasco. Es
tracta d’un article intitulat «Joan Fuster i
la Il·lustració»; en aquest text, Blasco
estableix un retrat del que podríem
anomenar l’esperit de la Il·lustració i,
seguidament, un retrat de les qualitats
de l’escriptor de Sueca, tot tractant de
superposar-los per establir fins a quin
punt la figura de Fuster encaixa dins
del retrat de l’època. Bé: no podria
decidir, i això és el que m’interessa
remarcar ara, quin dels dos retrats és
més reeixit. L’altre escrit que volia refe-
rir és «Poder, Estat i identitat en la
societat global»: un dels pocs treballs
del professor Blasco on es conjuguen
epistemologia i anàlisi social.

Tot plegat, el volum ací presentat és
una magnífica lliçó de filosofia, una
contribució ben notable al panorama
de les edicions de filosofia en català,
panorama que al País Valencià, tot i
que va ampliant-se, és a hores d’ara
més aviat prim.

Josep Aguado

La nau
del coneixement.

La filosofia de 
Josep Lluís Blasco
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Fi
de festa

Joan M. Oleaque
En èxtasi. 

Drogues, música màkina i ball:
viatge a les entranyes de la «festa»

Ara Llibres, Barcelona, 2004
153 pàgs.

Un món 
més perillós

Aquest llibre és el fruit d’un encàrrec,
com va explicar el mateix autor en la
presentació que en va fer al Saló de
Graus de la Facultat de Filologia de la
UV davant un públic format, majorità-
riament, per estudiants de periodisme i
comunicació. L’encàrrec li l’havia fet
temps enrere la Fundació Espai Català
de Cultura i Comunicació (ESCACC),
una entitat que, entre altres línies d’ac-
tuació, treballa «pel foment del bon
periodisme, el periodisme independent
i rigorós». La sèrie «Periodistes» d’Ara
Llibres, de la qual En èxtasi és el segon
títol publicat, és una mostra d’aquest
propòsit.

Aquest llibre és un encàrrec. I es
nota. Sobretot si, quan n’abordem la
lectura, no podem ignorar l’anterior lli -
bre de Joan M. Oleaque: Des de la
tenebra (2002), un treball en què dis-
secciona magistralment el crim
d’Alcàsser amb les tècniques del perio-
disme d’investigació. Un treball escrit
amb el cap, amb el cor i, molt particu-
larment, amb les entranyes, que és
com han estat escrits molts altres llibres
que es mouen per les aigües llefiscoses
de la realitat, dels fets periodístics.
Aquest és, per exemple, el cas de
Raval: de l’amor als nens (2000),
d’Arcadi Espada. Un treball en què,
fidel a alguns dels principis més ele-
mentals del periodisme —i també més
ignorats en els darrers temps—, des-
munta la idea, segons la investigació
policíaca i periodística, d’una xarxa
internacional de pederastes al barri
del Raval de Barcelona. Tant l’un com
l’altre són llibres viscuts abans de ser
escrits. El mateix Oleaque ens confessa
que durant quinze anys va voltar per
aquestes discoteques i fins i tot hi va
treballar. Més endavant hi va adreçar
la seua mirada de periodista per donar

forma de reportatge a la denominada
«ruta del bakalao». 

La natura d’encàrrec de l’obra es
nota, sobretot, en l’estructura, en l’or-
ganització del relat. Més pròpia del
re p o rtatge periodístic que d’un form a t
més extens, com és el del llibre. Una
e s t ructura que, en alguns moments, llas-
ta el ritme del relat. Tot i això, el llibre
conté les virtuts del treball anterior: la
p rosa directa i fluïda, els canvis de
ritme i, sobretot, la tensió narrativa que
a p o rten les descripcions que l’autor fa
dels protagonistes, dels ambients i dels
escenaris que conform a ren aquesta
« ruta del no-res que anava cap al no-
res». Descripcions unes vegades amar-
gues, altres iròniques, però sempre pre-
cises, com aquesta que fa de les disco-
teques de l’època: «terra i parets de
moqueta, espills en cada pilar, zona
re s e rvada amb pantalla de vídeo i
h a m b u rgueseria adjunta, cambre r s
amb llacet, cabina que escopia música
disco popular i una processó de clien-
tela que acudia als locals disposada a
a n a r-se’n al llit amb qualsevol i de qual-
sevol manera, i preparada per pegar- s e
amb qualsevol i de qualsevol manera.
En aquells jardins de macarres que ori-
naven testosterona, les dones ere n
només objectes florals, i l’olor de porro
i les borr a t x e res de mal rotllo eren el
menú de cada sessió» (p. 25).

Una altra virtut del llibre és que, per
primera vegada, algú assaja una inter-
pretació del que va ser aquest fenomen
social, econòmic i cultural des del punt
de vista dels protagonistes, la qual
cosa permet superar els tòpics que es
generaren al seu voltant. Sobretot, des-
prés de caure en les urpes dels media
arran del procés de criminalització
provocat per les pressions de determi-
nats sectors ideològics. 

En èxtasi és, d’alguna manera, una
mena de certificat de defunció d’aquell
fenomen que va ser batejat com a
«ruta del bakalao», una ruta de san-
tuaris laics que tenia en la música
màkina els himnes litúrgics i en les
drogues de disseny i l’alcohol el pas-
saport al paradís. I que, per seguir
amb el llenguatge al·legòric, va
col·locar en els seus altars determinats
personatges els mèrits dels quals mai
no he entès. Encara n’hi ha alguns que
s’entesten a actuar com si anaren dalt
del cadafal. Què hi farem.

Nel·lo Pellisser i Rossell

El món posterior a la Guerra Freda no
és, ni de bon tros, un paradigma d’es-
tabilitat i resolució pacífica dels conflic-
tes, de pau i progrés harmònic cap a la
superació multilateral dels pro b l e m e s
socials, ecològics i econòmics que fan
la vida difícil a milions de persones.
Lluny d’això, hi pro l i f e ren els conflictes
amb una gran càrrega de desestabilit-
zació, i s’albira a l’horitzó una acumu-
lació de tensions que ben bé podrien
esdevenir devastadores. Alex Callinicos
ha pogut escriure en un llibre recent que
« resulta difícil no pensar que aquest
món es dirigeix cap a la catàstro f e » .
Alguns havien cregut que la desapari-
ció de la URSS i la fi del conflicte bipo-
lar que havia estructurat les re l a c i o n s
i n t e rnacionals durant gairebé mig segle
obririen camí a una mena de «pau per-
pètua». El fet de despertar d’aquest
somni ha estat molt dur.

Els esdeveniments s’han succeït amb
rapidesa, les guerres s’han encadenat,
fins configurar un panorama complex
en el qual cal posar una mica d’ordre
conceptual, per tal de mirar d’enten-
dre’l. D’altra banda, l’atenció creixent
a l’escena internacional ha generat
una veritable allau de llibres de signe
molt divers. Per això és de gran utilitat
aquesta aportació, que apareix en una
col·lecció («Obertures», d’Edicions La
Campana) que cal tenir sempre pre-
sent. Aquest és un llibre bàsicament
pedagògic i entenedor que ressegueix
l’evolució de les relacions internacio-
nals des de l’esfondrament de la Unió
Soviètica fins a la invasió d’Iraq, és a
dir, fins al present, bo i aturant-se en
els eixos fonamentals de la nova cons-
tel·lació de conflictes.

És un llibre útil perquè sintetitza apor-
tacions diverses però no perd mai de
vista allò essencial. Dóna la import à n-
cia que escau a la gran sotragada de

Antoni Segura
Senyors i vassalls del segle XXI.

Una explicació fonamental i clara
dels conflictes internacionals

La Campana, Barcelona, 2004
366 pàgs.
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Ramon Usall i Santa
Algèria viurà. França i la guerra
per la independència algeriana

(1954-1962)
PUV, València, 2004

437 pàgs.

Memòria
de la barbàrie

Un volum doblement oportú. D’una
banda, pel considerable buit historio-
gràfic en tot allò que hi ha fora dels
marges d’Europa, cosa que atorga a
l’obra  d’Usall un primer mèrit indubta-
ble. De l’altra, però, l’oportunitat té a
veure amb la realitat més present. 

Aquests darrers dies, tot veient les
imatges dels presoners iraquians, els
hem passat  entre la sorpresa i la indig-
nació. Sorpresa perquè ningú no pen-
sava que encara pogueren passar
aquestes coses; indignació perquè una
vegada més ens adonem de les misè-
ries de la condició humana, de la capa-
citat per causar dolor i turment. Si la
memòria serveix per alguna cosa, hau-
ríem de rememorar les experiències vis-
cudes no fa gaire per tal de no re p e t i r
ni relativitzar tanta desgràcia. Als nos-
t res veïns francesos, per exemple, els
suplicis dels iraquians els re c o rd a r a n
els viscuts pels algerians unes dècades
e n re re. Precisament, la historiadora
C l a i re Mauss-Copeaux va publicar fa
uns mesos un llibre que ha acabat per
enllaçar una cosa i l’altra. A travers le
v i s e u r. Algérie 1955-1962 és un volum
que recupera instantànies d’aquell
h o rro r. A través del visor de la càmera
aficionada ens mostra aquesta estranya
i reiterada coincidència: d’una banda
la víctima nua, despullada de roba i de
la seua condició humana; de l’altra, el
botxí uniformat. Ara i aleshores, però,
la fotografia acaba per canviar la re l a-
ció prevista, perquè, en veure-la per la
televisió o recollida pels periòdics o
i m p resa als llibres, aquella imatge ja
no pertany al botxí, sinó que el denun-
cia. Ara i aleshores tornem a veure la
mateixa fesomia, ens sorprenem en
a d v e rtir que les faccions dels executors
són d’allò més ordinari i que no expre s-
sen la violència que estan infligint. 

Aquesta coincidència, com tantes
a l t res possibles, insisteix en la facilitat i
la rapidesa amb què oblidem. Per això
és tan important la memòria de la bar-
bàrie, expre s s a r-la, escriure-la, mostrar-
la, una manera necessària de pro t e g i r-
nos contra aquesta amenaça re c u rre n t .
La d’Iraq l’hem estada veient diària-
ment, però la d’Algèria ens va passar
per alt i la història d’aquell país és pràc-
ticament desconeguda a casa nostra.
Doncs bé, ara tenim l’oportunitat d’es-
m e n a r-ho gràcies a aquest llibre. A
Ramon Usall cal agrair-li que haja re c u-
perat aquella guerra, un conflicte que
es va estendre entre el novembre del
1954, amb les primeres accions arm a-
des contra els francesos, i les eleccions
de l’estiu del 1962, quan els algerians
van donar suport a la independència, i
un conflicte de pro p o rcions gegantines:
un país en què vivien més d’un milió de
colons europeus, amb vora mig milió
de soldats desplegats i amb més de tre s -
cents mil morts. I una metròpoli en gue-
rra, sacsejada pel debat  vital i intel·lec-
tual de Camus i Sart re, però també de
Mauriac, de Beauvoir, Jeanson, Duras,
G a l l i m a rd, Lévi-Strauss, Bre t o n ,
M a s p e ro o Vi d a l - N a q u e t .

La tasca  ha estat, doncs, de recupe-
ració i anàlisi d’aquesta història, tot i
que  cal valorar també que no s’haja
aturat en la periodització habitual, la
més comuna dins la historiografia, i
que haja decidit introduir-nos breument
en l’etapa anterior, la de les rivalitats
colonials i la de l’imperialisme del vuit-
cents. Ho ha fet, a més, bastint un text
ben ordit, un relat en el qual, a partir
de l’eix cronològic, l’autor disposa de
f o rma paral·lela diversos arg u m e n t s
que, al capdavall, encaixen adequa-
dament. Així, creua la història política
francesa, el model colonial, el context
internacional i, amb menys intensitat,
la mateixa visió dels algerians. 

Un llibre, doncs, insubstituïble entre
n o s a l t res, una eina forçosa per als qui
desconeguen aquell passat i el seu pre-
sent. És cert que tampoc no hi ha res de
nou que no puguem trobar en els volums
francesos, però ningú no podia dema-
nar novetats i, en canvi, l’esforç de lec-
tura ha estat immens, perquè tot i l’allau
d ’ o b res que any re re any es publiquen
a França no es troba a faltar res d’im-
p o rtant. Això sí, Usall té una form a c i ó
de sociòleg que traspua al llarg del lli-
b re, de manera que la vessant social i
s o b retot la política hi predominen. 

Anaclet Pons 

l’11 de setembre, que va alterar dràsti-
cament l’escenari, però que, de fet,
legitimà opcions d’alt risc que ja havien
estat assumides pels nuclis de poder als
EUA. Segura explica amb claredat el
pensament dels anomenats neoconser-
vadors i la voluntat imperial que hi sub-
jau i en dibuixa les conseqüències. El
context n’és la lluita per l’hegemonia
mundial, pels recursos estratègics, per
la presència a l’Àsia Central, i l’apari-
ció d’un nou tipus de conflicte, el «con-
flicte asimètric», en el qual xarxes terro-
ristes no territorials tenen una capacitat
d’iniciativa sense pre c e d e n t s .

La fi de la Guerra Freda deixà els
EUA com a única potència global,
amb una capacitat militar infinitament
superior a qualsevol rival possible.
Alhora, es va anar definint una estratè-
gia d’ocupació de buits de poder,
adreçada sobretot a garantir interessos
geoestratègics. La República america-
na, en contra de tradicions pregones,
ha nodrit, de la mà dels neoconserva-
dors (ara al poder), una vocació impe-
rial decidida. Però això planteja tot de
problemes, que l’autor destaca. Hi ha,
d’entrada, la inadequació de l’enfoca-
ment militar convencional davant els
nous tipus de conflictes de base terro-
rista. Alhora, aquesta vocació imperial
s’enfronta amb els mateixos dilemes de
qualsevol imperialisme, derivats de l’a-
bast i el cost d’una presència militar
amplíssima i, especialment, del lloc
econòmic i financer de la potència
dominant a escala mundial. Aquest
aspecte, no gaire desenvolupat al lli-
bre, és fonamental. Al capdavall, la
potència militar i política es basa en la
capacitat econòmica. Si bé els EUA
compten amb un gran avantatge tec-
nològic, el seu pes econòmic és min-
vant, i la perspectiva financera s’enfos-
queix progressivament. El pes demo-
gràfic també minva, i la lluita pels
recursos —el petroli, sobretot— no fa
més que agreujar-se. La voluntat d’evi-
tar el sorgiment de qualsevol possible
potència rival tindrà efectes profunda-
ment desestabilitzadors en un món que
canvia acceleradament. La re t ò r i c a
imperial improvisada (al voltant dels
valors de la civilització, de la demo-
cràcia i dels drets humans), amb el
gran llast d’una incoherència sistemàti-
ca que li treu credibilitat, i que és des-
crita àmpliament en aquestes pàgines,
serà cada vegada menys convincent.
Vet ací el drama anunciat.

Gustau Muñoz



36

Quantitat, qualitat i
cànon en la literatura

per a infants 
al País Valencià

Amb Cagadets de por, l’última
novel·la infantil publicada per Pasqual
Alapont —aquesta darrera primavera
del 2004—, la col·lecció «El Micalet
Galàctic» d’Edicions Bromera ha arri-
bat al número cent i, amb aquesta fita,
la literatura per a infants al País
Valencià ha aconseguit equiparar-se,
almenys en quantitat, al ritme de pro-
ducció del que sol ser habitual en
altres literatures veïnes. De fet, si ens hi
fixem, per exemple, sense anar més
lluny en la resta de les col·leccions
estatals d’àmbit lingüístic castellà,
constatem que la majoria de les més
destacades esdevingueren centenàries
en volums al llarg dels anys noranta i,
per tant —a hores d’ara— ja no és una
notícia digna de ressaltar, de manera
especialment significativa, la publica-
ció de cap número cent. Però, al País
Valencià i en la nostra llengua, sí que
ho és, perquè cap altra col·lecció ho
ha fet amb anterioritat. I ho és, fins i
tot, també a Catalunya i en català, per-
què, malgrat que ho hagen aconseguit
algunes col·leccions emblemàtiques
com, entre altres, «Els Grumets» de La
Galera i «El Vaixell de Vapor» de
Cruïlla, tampoc no ha estat, fins ara,
una celebració massa freqüent.

Per això mateix, i per damunt de
qualsevol altra consideració, el primer
que cal fer és felicitar-nos tots per la
consecució d’una dada que confirma
el bon moment productiu que viu la lite-
ratura per a infants al País Valencià i
que es mostra clarament, a més, amb
la coexistència de nombroses col·lec-
cions d’editorials valencianes, la majo-
ria de les quals segueixen, amb pro-

fessionalitat, la senda oberta per «El
Micalet Galàctic». En conseqüència,
comptem ja amb editorials que apor-
ten, any rere any, un volum considera-
ble d’obres literàries infantils i que
donen eixida a la capacitat i vitalitat
creativa dels nostres escriptors, cada
vegada més nombrosos i amb uns
registres, afortunadament, diversificats
en temes tractats i en gèneres utilitzats:
narrativa, poesia i teatre.

Però, al mateix temps, aquesta salu-
dable i desitjable riquesa numèrica ens
hauria de fer reflexionar també sobre
la necessitat de començar a valorar
seriosament ja la qualitat literària de
les produccions com a factor cada dia
més determinant. Sens dubte, superat
ja el període inicial dels anys setanta i
vuitanta en què l’objectiu era la crea-
ció d’una literatura per a infants feta
en català per autors valencians i con-
solidada, amb escreix, una infraestruc -
tura editorial i l’existència d’uns escrip-
tors especialitzats i amb una obra con -
tinuada, és el moment de sol·licitar per
part de tots els sectors implicats un
nivell més elevat d’exigència, i d’auto-
exigència, a l’hora de decidir quines
són les creacions literàries per a infants
i joves que convé fer públiques i pro-
moure per tal d’incitar el gust per la

lectura i transmetre a les generacions
futures l’educació literària que una
societat valenciana moderna i europea
es mereix. Una educació literària que
permeta als adults de demà esdevenir
consumidors habituals de llibres i de
cultura en la nostra llengua.

Per tant, assegurada la quantitat, cal
re f o r ç a r-ne la qualitat, i per a fer-ho és
p recís i indispensable la presència i l’e-
ficàcia d’una autèntica crítica especia-
litzada i instruïda capaç d’orientar els
mediadors i, fins i tot, els lectors. Una
crítica que, amb coneixement de causa
—mai amb ignorància atrevida—, ana-
litze la producció actual i en destrie
aquelles obres destacables mere i x e d o-
res d’una major difusió, però que, alho-
ra, es plantege també una revisió de la
trajectòria històrica de la literatura feta
per a infants i joves al nostre país
durant els últims trenta anys. La literatu-
ra infantil i juvenil al País Va l e n c i à
necessita la formulació d’un cànon
reconegut i assumit per una àmplia
majoria d’usuaris. Un cànon que, tenint
en compte l’opinió dels experts, con-
temple la significació històrica d’obre s
com, per exemple, El savi rei boig d ’ E .
de Lanuza o El guardià de l’anell de V.
Pascual, però que també —sense
m e n y s t e n i r-ne les anteriors— aposte per
revalorar i ressaltar altres obres i autors
que —des de la perspectiva actual—
potser tenen un major mèrit literari. Ta n t
de bo una celebració com la dels cent
Micalets ajude a encetar-ne el debat! 

Josep Antoni Fluixà

NOVETATS EDITORIALS

Caplletra 35. Monogràfic sobre adquisició de llengües, coordinat per Llorenç 
Comajoan i Manuel Pérez Saldanya, IIFV, 186 pàgs.
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Si l’Associació d’Editors del País
Valencià no hagués fet pública la seua
indignació envers l’Ajuntament, re s-
ponsable dels premis, l’incident potser
no mereixeria cap comentari.

Qualsevol lector mínimament infor-
mat deu saber que feia set o vuit anys
que Edicions Bromera editava els pre-
mis de Gandia, tant el Joanot Martorell
de Narrativa com l’Ausiàs March de
Poesia. Enguany l’Ajuntament ha deci-
dit no renovar-li l’encàrrec i ha confiat
l’edició de les obres guanyadores a
Edicions 62, una altra empresa, la
mateixa que se n’encarregava fa set o
vuit anys, abans que Bromera.

Personalment, no tinc gens d’interés
a fer cap observació sobre els tractes
entre l’editorial i l’Ajuntament. La sol-
vència de l’una i la llibertat de l’altre
em semblen un afer privat i una evi-
dència, respectivament. El fet, però,
que l’empresa i la institució es bescan-
viassen públicament algunes descorte-
sies va facilitar la intervenció de
l’Associació d’Editors, emetent un
comunicat, per defensar «la bona imat-
ge i el gran treball realitzat per
Edicions Bromera», alhora que es
lamentava perquè l’Ajuntament, per
designar l’editorial substituta, no n’ha-
gués triat una altra de valenciana, i
remarcant que no trobava «correcte
que els nostres responsables polítics
consideren les editorials valencianes
de segona divisió», referint-se a unes
declaracions, a l’autor de les quals
s’encarregaria d’assenyalar, o de sen-
yalar, el periodista M. Jardí em la seua
habitual secció a la tercera pàgina del
Levante (12 d’abril): «El Ayuntamiento
de Gandia, sin duda influido por su
asesor editorial (debe [de] tratarse del
único de esta clase con nómina en
todo el sistema solar), de repente ha
rescindido el acuerdo con la solvente
Edicions Bromera para la edición de
sus premios literarios, y los ha puesto
en manos de la barcelonina Edicions
62, que es donde el supuesto asesor y
poeta tiene gran parte de su rima
publicada. Josep Piera, que no es otro,
lo remataba diciendo: "tornarem a
jugar en primera divisió". El provincia -
nismo es tan miserable como la indi -
gencia intelectual».

He transcrit el paràgraf sencer per-
què no l’he pogut tallar ni ací ni allà,
entreu-li per on vulgueu, que tot s’a-
profita. Una brofegada així sens dubte
infecta el debat. Jo en canvi em limita-
ré a examinar les afirmacions amb què

Els premis 
de Gandia

el senyor M. Jardí creu carregar-se de
raó, sense suposar-li cap interés perso-
nal per a conduir-se com ho fa.

El senyor M. Jardí, que és periodista,
oculta als seus lectors que la decisió de
confiar els premis a una altra editorial
la va prendre tot l’Ajuntament, per
unanimitat entre el Govern i l’oposició.
Costa, doncs, de creure’l tan «sin duda
influido».

A més a més, a Gandia no tenen
cap «asesor editorial». Josep Piera,
segons me n’he informat, només és un
dels sis membres del Consell Assessor
de Cultura (es reparteixen, entre els sis,
la nòmina que abans cobrava un sol
assessor).

El poder personal de Josep Piera
sembla més aviat modest. No és de
creure que ell tot sol puga fer callar el
Govern, l’oposició i els altres cinc
membres del Consell Assessor. Per tant
la decisió, equivocada o encertada, és
de l’Ajuntament de Gandia. El mètode
pueril de privar la institució de la seua
responsabilitat i buscar-se un malvat de
pel·lícula barata, com a responsable
únic sobre el qual descarregar tot el
verí, és un procediment que al senyor
M. Jardí ja li va bé.

És cert que Josep Piera «tiene gran
parte de su rima publicada» —de fet es
pot dir que tota, i també la prosa— en
la «barcelonina Edicions 62». Aquesta
és una coincidència certa. Ara bé:
Edicions 62 editava els premis de
Gandia fins que Bromera la va substituir.
Per tant, aquella empresa editorial té
amb la capital de la Safor alguna vincu-
lació més que no el simple fet d’incloure
Josep Piera al seu catàleg d’autors.

De tota manera, la coincidència hi és.
Quin valor té? El que vulguem donar- l i .
Jo, personalment, no gens. Cal dir que
el nostre medi literari és un corralet de
coincidències. Vull dir: a la novel·lista
Àngels Moreno, el fet que ella fóra la
regidora de cultura de Gandia quan
aquell Ajuntament va pre s c i n d i r
d’Edicions 62 i va substituir-la per
Edicions Bromera, i el fet que després la
regidora-novel·lista haja guanyat dos
i m p o rtants premis de narrativa, el
d’Alzira 2000 i el de  València 2003,

tots dos editats precisament per
B romera, això, fet i fet, resta mèrit lite-
rari a la seua obra? No gens, dic jo.

De coincidències semblants, tantes
com en vulgueu. La de més actualitat
sens dubte és la del darrer Andròmina:
que el guanyador, el polític To n i
Cucarella, haja rebut un premi de l’e-
ditorial Tres i Quatre, d’Eliseu Climent,
i que alhora l’escriptor o mateix Toni
Cucarella haja estat cap de llista a les
d a rre res eleccions pel partit polític
impulsat des dels Casals Jaume I,
d’Eliseu Climent, i del qual partit sobra-
va, durant aquelles mateixes eleccions
proppassades, propaganda electoral a
les dependències d’Acció Cultural,
d’Eliseu Climent, tot això, fet i fet i fet,
no podria tampoc restar mèrit literari
—com?— a l’obra del susdit escriptor.

Més enllà del valor purament recrea-
tiu d’aquest joc de les coincidències,
exposant-ne aquests dos exemples
extrets de la temporada literària valen -
ciana vull remarcar que la innegable
coincidència que afecta Josep Piera té
un valor més aviat relatiu, atesa l’alta
freqüència amb què solen produir-se
coincidències al nostre entorn literari.
Si és mesquí, que ho és, a l’hora de
valorar, o no, uns llibres premiats,
re t r a u re les coincidències que han
acompanyat l’adjudicació dels premis
als autors, ho és igualment retraure les
que han acompanyat l’adjudicació
dels premis a les editorials, em sembla.
Esperem a llegir el llibre, i a veure com
ho fa l’editorial. No és bo que ens pre-
cipitem basant-nos només en coinci-
dències, i no em puc explicar com el
periodista M. Jardí té tant d’interés a
silenciar-ne unes i a remarcar-ne una
altra. Perquè, periodista com és, supo-
se que ell tot això ho sap. I no és un
periodista qualsevol: any rere any fa
de mestre de cerimònies a la Fira del
Llibre, probablement sense cobrar, per-
què ell sol pronunciar-se en contra que
un nombre de feines de la cultura
siguen remunerades.

Feta la resposta al senyor M. Jardí i,
pel que fa a l’Associació d’Editors,
situant-nos ja en el terreny de la civili-
tat, jo lamente haver de dir que discre-
pe del seu comunicat. I ho dic des de
la cordialitat deguda i des del respec-
te per la tasca tan difícil i necessària
que fan les empreses que representa,
entre les quals val a dir que no s’ha fet
sentir cap veu discordant i que, per
tant, li hem de suposar, a l’Associació,
una representativitat perfecta del taran-
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nà compartit pels empresaris del ram.
És una obvietat dir que l’Ajuntament

de Gandia no és responsable de cap
suport institucional al conjunt dels edi-
tors valencians, com ara la Conselleria
de Cultura, entre altres raons perquè el
seu àmbit de responsabilitat política no
va més enllà del terme municipal de
Gandia. Si promou iniciatives, que
l’honoren, a favor de la llengua i la cul-
tura nostres, per què hauria d’acceptar
criteris o limitacions autonòmics?

El fet que la incomunicació cultural
e n t re els territoris que compartim una
mateixa llengua s’imposa contra aques-
ta llengua i els seus usuaris sembla una
altra obvietat. Quin sentit té pro c l a m a r
la unitat d’una llengua i no p r a c t i c a r - l a?
No ens hauríem d’embolicar mai en
picabaralles sobre la unitat de la llen-
gua, només cal que l’apliquem, esta-
blint tota mena de col·laboracions cul-
turals entre valencians, illencs i cata-
lans, de la manera més natural possi-
ble. Quan la quantitat i qualitat de

col·laboracions culturals siga pro u
alta, no hi haurà cap necessitat d’afir-
mar la unitat lingüística. L’estalvi d’e-
nergies serà molt important. Parle de
compartir emissions de ràdio o televi-
sió, doblatges cinematogràfics, llibres
o còmics, etc. I també premis literaris.
Precisament el premi de Gandia l’edi-
tava una editorial de Barcelona fins
que, durant el període 1995-99, el
partit UV va entrar a formar part del
Govern municipal i, encara que molt
minoritari, el seu vot era necessari per
a conformar majoria. Una altra coinci -
dència de la qual el senyor M. Jardí no
informa els seus lectors, per cert. Les
meues fonts m’indiquen que aquesta
coincidència no es deu a una pura
casualitat: si bé la iniciativa de vetar
l’editorial Edicions 62, per catalana,
no va ser exclusivament d’UV, em con-
firmen que aquest partit hi va tindre
una part, no sols de responsabilitat,
sinó també d’entusiasme. Això com-
porta una nova coincidència, entre

l’Associació d’Editors i UV, i no cal dir
que els editors farien bé d’evitar- l a .

L’Associació d’Editors, en un parà-
graf del seu comunicat, diu que les edi-
torials valencianes «han dut a terme, al
l l a rg dels últims anys, un gran esforç de
c reixement i professionalització que les
situa en unes condicions homologables
a les de la resta de la indústria editorial
espanyola». Jo m’ho vull cre u re i, si
això és cert, no veig per què haurien
d’estar interessades en cap mena de
p roteccionisme autonòmico-re g i o n a l ,
que és com es podria interpretar el fet
de posar el crit al cel perquè una edito-
rial catalana edita un premi valencià. Si
són h o m o l o g a b l e s deu voler dir —i si
no, no s’entén— que són competitives,
que estan en condicions de tornar el
colp i, per exemple, f u r t a r - l o s p re m i s
literaris a les editorials catalanes i
m a l l o rquines en territori propi. Les
actuals autoritats de Catalunya haurien
de ser favorables a una maniobra així.

Víctor Labrado

Als afores de Kobe, la germana peti-
ta d’Osaka, a hores d’ara el riu Shuku
-S h u k u g a w a- deu presentar un cert estat
de desolació. A ambdós marges del
riu, poc cabalós dins la ciutat, s’estire n
fins al mar dos llargs reguitzells de cire-
rers nerviüts i crispats. Avui de segur
completament nus. A aquestes alçades
de la primavera el H a n a - m i ha passat
completament avall. Potser en algunes
contrades de l’illa d’Okinawa, la que
f rega els tròpics ben al sud del Japó,
encara alguna flor es belluga, però a
la resta del país ja ningú s’atansa al
m a rge dels rius a contemplar l’esclat
esponerós del cire re r, que en això pre-
cisament consisteix el H a n a - m i.

El Shukugawa ateny el zenit de la
seva explosió estètica pels volts de mit-
jan abril. És un fenomen absolutament
inversemblant, perquè, una setmana
abans que els brots de les flors es
badin, amb prou feines, de lluny
estant, existeixen indicis dels plans que
tot d’una posarà en pràctica la prima-
vera. Però la primavera actua.

En baixar a l’estació que du el
mateix nom del riu, a mig camí
d’Osaka, de seguida, per la banda de
muntanya, apareix la nuvolada impos-
sible i blanca i rosa de les capçades
dels arbres: els cirerers han arribat al

límit i han esclatat, un rere l’altre, fins
a perdre’s riu amunt, muntanya amunt.
Just per sota, la bellugadissa dels caps
de cabells negres dels japonesos que

han vingut a contemplar l’espectacle,
asseguts, cames creuades, damunt flas-
sades que van plenes de menjar i
beure. I, potser, dels primers pètals que
ja comencen a caure. Perquè cal afan-
yar-se: el Hana-mi dura, a tot estirar,
una setmana, el temps que la flor
aguanta a l’extrem de la branca.
Passat aquest breu espai de temps, la
primavera obre uns instants les fines-
tres i deixa entrar una mica de tardor.

Basho va escriure un haikú on exhor-
tava un amic a respondre-li la següent
pregunta: els flocs de neu d’enguany,
són els mateixos que els que vam con-
templar plegats l’any passat? Hi ha
més preguntes, doncs: què és exacta-
ment el que el japonès contempla en la
diada del Hana-mi? La bellesa de l’es-
clat de l’arbre? El record de la flor
d’antany? Que els seus ulls encara són
aquí per donar testimoni d’aquesta
bellesa efímera? 

Una mica de tardor dins la primave-
ra i, cap al final d’abril, principi de
maig, els dos marges del Shukugawa
són una estesa blanca de flors mortes.
És aquesta la mateixa flor que vaig
contemplar l’any passat? És aquesta la
mateixa mort?

Josep Maria Capilla

Hana-mi
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Carme Oriol; Josep M. Pujol
Índex tipològic 

de la rondalla catalana
Departament de Cultura de la

Generalitat de Catalunya,
Barcelona, 2003

405 pàgs. 

Els fonaments 
del futur

Les més fermes conviccions positivistes
i una oberta concepció del folklore
bateguen re re aquest treball monumen-
tal i absolutament necessari per enten-
d re el món de la narrativa de tradició
oral. L’Í n d e x d’Oriol i Pujol estableix,
per primera vegada amb caràcter
exhaustiu, un catàleg de tipus d’arg u-
ments per als contes folklòrics o popu-
lars que han arribat per tradició oral en
llengua catalana fins als segles XIX, XX
i XXI. Hi ha les rondalles d’animals,
com «La guineu i la cigonya es convi-
den» o «La cursa de l’esparralló i la
balena»; les meravelloses, com «El
s a rró que canta», «El ferrer i el Diable»,
« L’amor de les tres taronges», «La bella
i la bèstia», «Els tres pèls de la barba
del Diable», «Ventafocs», «Cigronet» o
«Ma mare m’ha matat»; les re l i g i o s e s ,
com «La flor de panical»...; les d’en-
g i n y, com «La princesa que no sap l’en-
devinalla», «Les fulles de l’alfabegueta»
o «Els quaranta lladres»; les del gegant
beneit; les contarelles, com «El lletsó del
campanar»; les formulístiques, com «La
rateta que escombrava l’escaleta». Qui
no n’ha sentit contar alguna a l’àvia, a
la mare? Doncs s’han conservat més de
cinc-cents arg u m e n t s !

El mètode de classificació d’Oriol i
Pujol es basa en el conegut índex de
tipus de contes folklòrics d’Antti Aarne
i Stith Thompson, The Types of Folktale
(2ª ed., 1961), homologat i seguit per
tots els millors folkloristes i estudiosos
de la tradició narrativa oral. Seguint
aquest model, l’ Índex s’organitza amb
més de cinc-cents trenta articles (sobre
els més de dos mil cinc-cents tipus del
maior), un per argument, que tenen (1)
un encapçalament amb el número
d’Aarne i Thompson i el títol, (2) un
resum breu del conte-tipus, i (3) les fit-
xes bibliogràfiques de cada versió
publicada de la rondalla, ordenades
per regions de procedència. L’Índex
compta amb el corpus més complet
possible de fonts primàries de ronda-
lles: gairebé setanta autors de més de
cent volums de replegues de rondalles,
publicades al llarg de cent cinquanta
anys (1853-2001). L’escorcoll del cor -
pus dóna un conjunt de quatre mil vuit-

cents dinou registres, un 42% dels
quals (dos mil quaranta-nou) correspon
a arguments inclosos a l’índex interna-
cional. La xifra de cinc-cents trenta
tipus de rondalles catalogades dóna
idea de la riquesa i varietat d’argu-
ments narratius que es tradicionalitzen
en zones catalanoparlants. Pel que fa
a la quantitat de registres, la primera
posició l’ocupa Catalunya (879),
seguida de Mallorca (415), el País
Valencià (291) i la Franja (265). I no
és que la Franja siga més rica en tra-
dició oral que, per exemple, el País
Valencià, sinó que a la Franja s’han fet
els últims anys possiblement els millors
treballs de recerca folklòrica de tot
Espanya, i pràcticament tot el que hi
ha s’ha replegat.

Al País Valencià comptem amb un
corpus nodrit —que revela un substrat
folklòric realment ric—, format per les
rondalles que han replegat i transform a t

els escriptors al quals devem les grans
col·leccions dels últims cinquanta anys.
Ens manca, però, tota la tradició escrita
—de gairebé un segle— dels catalans i
m a l l o rquins: Maspons i Labrós (1871-
1874), Ve rdaguer (1905), Bert r a n
(1909), Alcover (1896-1931), Serra i
Boldú (1922-1936), Amades (1950)...,
per citar-ne els principals. Enric Valor va
e s c r i u re trenta-sis rondalles, a partir de
les replegades al Comtat i a l’Alcoià
(1950-1958). Però Josep Bataller n’ha
replegat més de vuitanta a diverses
c o m a rques (La Safor, comarques cen-
trals); Joaquim G. Caturla, trenta-sis a
l’Alacantí (1998) i trenta-dues al Baix
Vinalopó (1998); Ester Limorti i Art u r
Quintana, cent seixanta-vuit al Carx e
(1998); Francesc Gascón, cinquanta
e n t re Albaida i l’Alcoià (1999);
Rosabel i Mari Roig Vila, noranta-una a
les Valls de Guadalest i de l’Algar
(1999), etc. Totes aquestes replegues hi
són, metòdicament classificades, a
l ’Í n d e x. Només trobe que s’hi haurien
d ’ a f e g i r, de valencianes (dues són ja
del 2001, data de termini fixada per
l ’Í n d e x), les de Josep V. Martínez, i
a l t res —Conte contat. Rondalles popu -
lars de la Costera (Associació d’Amics
de la Costera, Xàtiva, 1999)—, les de
Josep Bataller —Rondalles de les
comarques centrals valencianes ( C a i x a
d’Estalvis d’Ontinyent, 2001)— i les de
J o rdi Raül Ve rdú —A la vora de la llar
( M a rfil, Alcoi, 2001). Totes tres també
valuosíssimes. 

Resten pendents moltes anàlisis
sobre la rondalla en català —de tipus
comparatiu, literari, formalista, socio-
lingüístic, dialectològic i de contacte
de llengües— que es podran empren-
d re amb l’ajut d’aquesta pre c i o s a
eina. Si aquests treballs futurs la des-
coneixen, seran edificis efímers, alçats
sobre l’arena. Una obra tan necessà-
ria i útil, metodològicament impecable
i modèlica, conforma una part impor-
tantíssima de l’homenatge que mereix,
com a capítol essencial de la memòria
textualitzada d’un poble, l’art mil·lena-
ri de la narrativa oral.  

Rafa Beltran
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¿Com és que en el jurat del premi de la
crítica Serra d’Or últimament no hi ha
g a i rebé cap crític? ¿Com és que el con-
cepte crític no es re f e reix ja a la perso-
na que analitza, valora i comenta amb
regularitat els llibres en les revistes o els
diaris? ¿Com és que en el jurat d’un
p remi de la crítica Serra d’Or hi ha un
e x d i rector general de promoció cultural
i poeta -V. Llorca-, un exdelegat del llibre
re c o n v e rtit en editor, i també poeta -S.
Alzamora-, un editor que ja fa molts que
no comenta l’actualitat literària -À.
B roch-, una dirigent d’associació d’es-
criptors i activista literària i amb una
c e rta activitat crítica -L. Julià- i una mem-
b re del consell de redacció de la re v i s t a
Serra d’Or i també amb una certa acti-
vitat crítica -M. Nadal? ¿Com és que en
l ’ a p a rtat de novel·la han aconseguit que
no guanyi cap dels llibres que van acon-
seguir un més ampli consens crític (¿?) i
un reconeixement paral·lel dels lectors i
opinadors? ¿Com han aconseguit que
no l’hagin guanyat ni L’home que va
estimar Natalia Vi d a l, de J. de Jòdar, ni
Pa negre, d’E. Te i x i d o r, ni  P u r g a t o r i, de
J. F. Mira, (ni El Tr o i a c o r d, de M. de
Palol), per només esmentar llibres clara-
ment mereixedors del premi a millor
novel·la de l’any, per damunt de la
guanyadora, El nyèbit, de R. Monton,
que certament no està malament, però
juga una altra lliga? ¿Es tracta de fer
experiments o de donar autèntic suport
als llibres de més vàlua perquè no pas-
sin desapercebuts i el re c o rd en perd u-
ri? ¿És curiós o escandalós que el guan-
yador del premi de poesia -C. Duart e -
fos també un exalt càrrec de la mateixa
administració autonòmica que dos dels
m e m b res del jurat, i que hagi guanyat el
mateix any que es publicava O b r e d a,
de Perejaume, L’arbre constant, de L.
Solà o Bressoleig a l’insomni de la ira,
de M.Beneyto? ¿Algú amb un mínim de
criteri literari -i que s’hagués llegit els lli-
b res (cosa que vistos els antecedents es
pot posar en dubte) podria arg u m e n t a r
que La inundació de S. Rafart mereix el
p remi de narració per davant de M i l l o r
que no m’ho expliquis, d’I. Monsó? ¿Ta n
malament anem d’assaig, que l’ha
guanyat un recull desigual d’articles de
M. de Palol, La poesia en el Boudoir?

Manel Ollé

Interrogants
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Aquestes pàgines 
de novetats bibliogràfiques són patrocinades 

pel Servei de Normalització Lingüística de la Universitat de València:

EDITORIAL AFERS 

Ardit, Manuel: Creixement econòmic i con -
flicte social. La foia de Llombai entre els
segles XIII i XIX, col. «Recerca i
Pensament», 19, 650 pàgs.

Boira Maiques, Josep Vicent (et al.):
«L’Horta. El paisatge de la memòria»,
Afers. Fulls de recerca i pensament, XVIII:
47 (2004). 

Fuster, Joan: De viva veu. Entrevistes (1952-
1 9 9 2 ), ed. d’Isidre Crespo, pròleg
d’Enric Sòria, 456 pàgs. 

Sebastià, Jord i : El parany cosmopolita.
Una mirada a les arrels ideològiques de
la globlalització, col. «Els Llibres del
Contemporani», 16, 180 pàgs.

EDICIONS BROMERA

A l o n s o , Vi c e n t : Trajecte circular, Pre m i
d’Assaig Mancomunitat de la Ribera Alta
2003, col. «Textures», 10, 344 pàgs.

Fuster, Joan: Dos quaderns inèdits, introd. i
notes de Francesc Pérez Moragón, col.
«Els Nostres Autors», 48, 280 pàgs.

Janer Manila, Gabriel: Paradís d’orquídies,
introd. i notes de Sebastià Alzamora,
col. «Els Nostres Autors», 47, 208 pàgs.

M o reno, Paco; M o reno, Jord i : Les aventures
espacials de Ximet i Blai el papagai, il·lus-
tracions de Pep Brocal i Marc Brocal, col.
«El Micalet Galàctic», 106, 144 pàgs.

Piera, Emili: Dietari de guerra, col.
«Textures», 11, 240 pàgs. 

Ribera, Josep: Plenamar, Premi de Poesia
Vicent Andrés Estellés - Ajuntament de
Burjassot 2003, col. «Bromera Poesia»,
59, 104 pàgs. 

Torrent, Ferran: Espècies protegides, col.
«L’Eclèctica», 108, 312 pàgs. 

Tubau, Ivan: S e m e n, Premi de Poesia Ausiàs
M a rch-Ajuntament de Gandia 2003, col.
« B romera Poesia», 60, 80 pàgs.

Vilaplana, Silvestre: Les cendres del cava -
l l e r, Premi de Novel·la Ciutat d’Alzira
2003, col. «L’Eclèctica», 107, 264 pàgs.

EDICIONS DEL BULLENT

M o n f e rre r, Àlvar: El romancer valencià
(antologia), Premi Bernat Capó de la
Fundació Bancaixa 2003, col. «La
Farga», 19.

N a v a rri, Jordi: El cinquè oceà, col.
«Esplai», 28.

Toldrà, Albert: Un cafè amb Raixida. Per
entendre les religions, col. «Claus per
entendre el món», 1. 

C.E.I. ALFONS EL VELL

Molins, Manuel (ed.): Paraules en carn
viva. Sobre textos i poemes de Joan
Fuster, 48 pàgs.

Monjo, Joan M.: Gonçal Castelló: els dies i
la memòria, 16 pàgs.

Saragossà, Abelard: Gramàtica valencia -
na raonada i popular: els fonaments,
332 pàgs.

COLUMNA EDICIONS

Buenafuente, Andreu (et al.): No sé si m’ex -
plico, 208 pàgs.

Lozano, Josep: El Mut de la Campana, col.
«Clàssica», 312 pàgs. 

Lucas, Manel: ERC. La llarga marxa: 1977-
2004, col. «Columna Nou Mil·lenni»,
256 pàgs. 

Martín, Andreu; Ribera, Jaume: El diari ver -
mell del Flanagan, col. «Columna Jove»,
200, 328 pàgs. 

M o ret, Xavier: D r. Pearson, Premi 23
d’Abril 2004, col. «Clàssica», 208 pàgs.

EDITORIAL DENES

Aguilar-Amat, Anna: Petrolier, col. «Poesia.
Edicions de la Guerra», 48, 58 pàgs.

Thomas Isaac, T.M.; Franke, Richard W.:
Democràcia local i desenvolupament,
col. «Biblioteca Paulo Freire», 6 (coedi-
ció amb CREC).

Voltaire: L’Ingenu, trad. d’Enric Valor, ed.
d’Emili Casanova, 138 pàgs. 

EDICIONS DESTINO

Dalí, Salvador: Textos autobiogràfics 1 (U n
diari: 1919-1920, Vida secreta i D i a r i
d’un geni), ed. i pròleg de Fèlix Fanés,
col. «Obra Completa de Salvador Dalí»,
vol. I (eds.català i castellà), 1.270 pàgs.

Dalí, Salvador: Textos autobiogràfics 2 (Les
passions segons Dalí i C o n f e s s i o n s
inconfessables), ed. i pròleg de Montse
A g u e r, col. «Obra Completa de
Salvador Dalí», vol. II (edicions en cata-
là i en castellà), 816 pàgs. 

Stendhal: Cròniques italianes, trad. de
Xavier Pericay, col. «Biblioteca Pompeu
Fabra», 5 (coedició amb la UPF). 

INSTITUT INTERUNIVERSITARI DE FILOLO-
GIA VALENCIANA

Anyó, J.: Tirant lo Blanch i Shakespeare:
les fonts de Much Ado About Nothing,
col. «Bibl. Sanchis Guarner», 63 (coed.
amb PAM), 287 pàgs.

Caplletra. Revista Internacional de
Filologia, 35 («Adquisició de llengües»),
coord. de Llorenç Comajoan i Manel
Pérez Saldanya, 186 pàgs.

Carbó, F., E. Balaguer, L. Meseguer (eds):
Vicent Andrés Estellés, col. «Symposia
Philologica», 276 pàgs.

QUADERNS CREMA

Guixà, Pere: To p o l i n o, col. «Biblioteca
Mínima», 140.

Moliner, Empar: T’estimo si he begut, col.
«Biblioteca Mínima», 142. 

Monzó, Quim: Catorze ciutats comptant-hi
B r o o k l y n, col. «Biblioteca Mínima», 141.

EDICIONS PROA

Aixalà, Emma: La quinta del biberó. Els
anys perduts, col. «Perfils», 45, 170
p à g s .

Cantalozella, Assumpció: Corpus de Sang,
P remi P. Calders de Literatura Catalana
2003, col. «A Tot Vent», 143, 289 pàgs.
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Gomar, Rafa: Batecs, col. «Beta», 145, 76
pàgs. 

López Crespí, Miquel: El darrer hivern de
Chopin i George Sand, col. «Beta»,
147, 180 pàgs. 

TÀNDEM EDICIONS

Delgado, Conxa; Martínez Bonafé, Jaume:
Gonzalo Anaya. Converses amb un mes -
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Adormida dins del ventre de ma mare
com una rata penada

Ja em fa assajar
els papers que he de representar

Ensenyant-me
els mots que embruixen
els que maleeixen

Dins del bressol que m’espera
ha amagat les armes

Anna Montero tria Anise Koltz

Endormie dans le ventre de ma mère
comme une chauve-souris

Elle me fait déjà répéter
les rôles que je dois tenir

M’apprenant
les mots qui ensorcellent
ceux qui maudissent

Dans le berceau qui m’attend
elle a caché les armes

La poesia d’Anise Koltz fa pensar
en la mirada d’un entomòleg que analitzara una colònia
d’insectes estranys. Però seria un entomòleg alhora lúcid i
desencantat, que no sabria mirar els seus espècimens sense
pena ni desesperació davant la seua condició miserable.
Anise Koltz, des dels seus setanta anys, llança els seus poe-
mes dins de l’estany de la realitat i en somou les capes més
profundes. Ens els ofereix, en paraules seues, com un got
d’aigua, no per refrescar-nos, sinó per presentar-nos un llac
on ens enfonsarem a pic.

Quatre temes recor ren els darrers poemaris: el sentiment
d’estranyesa davant un món cada cop més incomprensible;
l’absència de Déu o la seua mort a mans de l’home, que
l’havia creat a la seua imatge; la funció del poema, el seu
retorn inexorable cap al silenci d’on va sorgir; i la mort
omnipresent. La pròpia mort acceptada sense resignació.
La mort de l’espòs, que només el poema pot esborrar en
actualitzar l’espai de la passió amorosa en el seu present
infinit. La mort dels pares (de la mare, sobretot), que no fa
desaparèixer la seua presència d’animals de presa. La
reflexió poètica, la recerca del poema, al capdavall únic
refugi de la consciència ferida. Hi ha lluita en les pàgines
d’Anise Koltz, hi ha sang, la de la ferida que no es tanca,
com la sal oberta de Maria-Mercè Marçal, i de la qual bro-
lla coneixement i bellesa, és a dir, poesia.

Anna Montero




