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Potser vostés han llegit 84, Charing
Cross Road, la novel·la epistolar
que relata la relació entre l’escripto-
ra Helene Hanff i el llibreter de vell

Frank Doel, basada en l’amor compartit
per la lectura. Si és així, els pot semblar
que l’obra parla d’un món desaparegut per
sempre, ja que a hores d’ara els llibres han
estat substituïts per altres formes de con-
sum cultural, especialment entre els més
oves, cosa que pot encomanar un senti-

ment de malenconia o de preocupació.
Sense negar la magnitud del canvi que

estem experimentant, aquesta inquietud es
deu sobretot a un problema de percepció o,
més ben dit, a la distància que, en matèria
tecnològica, es dóna actualment entre pares i
fills. Mentre que els primers han hagut
d’aprendre a conviure amb les noves tecnolo-
gies, els segons les perceben de manera natu-
ral i demostren més capacitat d’ús. El seu
món és de pantalles i dispositius electrònics,
s’imposa a tots els nivells (el cas de l’ordina-
dor o el telèfon mòbil) i encara anuncia grans
transformacions (el llibre electrònic promet
ser revolucionari).

La importància del procés ens obliga a
assumir-lo amb confiança i optimisme, cons-
cients que, fins i tot els joves, aparentment
més preparats, també han de fer un llarg ca-
mí en l’ús de les tecnologies. Pares i fills, admi-
nistracions públiques i institucions educati-
ves, editorials i llibreries, tota la societat en
conjunt ha d’assumir que som davant d’un
repte que demana un aprenentatge compar-
tit, que ens permeta llegir amb criteri els miss-
atges que ens arriben a través de les pantalles
amb què ens comuniquem.

Per tant, cal conéixer tant els aspectes po-
sitius de les tecnologies d ela informació

que en són molts—, com els aspectes nega-

tius —que en són pocs, però que criden molt
l’atenció. Des del punt de vista de la lectura,
els avantatges superen de bon tros els inconve-
nients i demostren que Internet augmenta
—qualitativament i quantitativament— les
possibilitats de llegir i escriure. Per això, una
mesura relativament habitual en moltes ca-
ses, com és castigar els fills sense accés a Inter-
net, és tan inadequada com castigar-los sense
llegir. A pesar de la falta de temps, és més
positiu seure al seu costat davant de la panta-
lla, i intercanviar sabers i inquietuds, vivèn-
cies i perspectives: compartir l’aprenentatge.

Ben mirat, la major part de les experièn-
cies que ens proporcionen les tecnologies d
ela informació es basen en la paraula —fins i
tot quan l’element multimèdia hi és
predominant— i, per tant, en la lectura. Na-
vegar per Internet també és llegir. Jugar a
molts videojocs també és llegir. Usar les aules
virtuals dels centres educatius també és llegir.
Naturalment, una altra cosa és la qualitat, el
sentit o els beneficis que impliquen aquestes
-i altres- maneres de llegir.

No debades, cada dia hi ha més institucio-
ns que posen al nostre abast recomanacions
sobre lectura i tecnologies de la informació.
Un exemple n’és l’espai Infopares de la Biblio-
teca Virtual Chilias, de la Diputació de Barce-
lona. A banda, no podem ignorar que Inter-
net —que més que inventar, transforma i am-
plifica allò que ja existia— s’ha convertit en
una plataforma enorme per a la difusió de la
literatura. En són una bona prova els debats
de la blocosfera, les xarxes de bookcrossing,
els centenars de grups de lectura de Facebook
o les iniciatives llançades des d’institucions
públiques.

Mentrestant, la néta de Frank Doel llig
en un llibre electrònic, compra novel·les en
línia, visita els llibreters de confiança i porta
les filles a la biblioteca del barri.

GUSTAVO PUERTA LEISSE

Els xicots tenen un criteri de selecció
escàs: ni saben què poden triar ni
tenen la capacitat de descobrir llibres
nous per compte seu. L’entorn no els

ajuda gaire: l’escola centra la lectura en el
llibre de text i encoratja les novel·les amb
regust didàctic, hi ha una absència de cultu-
ra bibliotecària i una inoperància de les bi-
blioteques escolars, les noves pràctiques edi-
torials fan prevaldre la sobreproducció i les
estratègies agressives de màrqueting, i les po-
lítiques culturals se centren en anuncis publi-
citaris que promocionen més el polític que
no el llibre.

Un panorama que representa els respon-
sables directes del fracàs lector i que fan min-
var, en compte de resoldre, una de les causes
principals del desànim lector: la capacitat
que el xiquet o el jove descobrisca per si ma-
teix què li abelleix llegir i la capacitat d’ava-
luar si el llibre escollit pot satisfer les seues
expectatives, o no. Mancats d’un criteri lec-
tor, els xiquets i els joves són especialment
vulnerables als best-sellers. El problema no és
que els best-sellers siguen, en si mateix, bons
o dolents. El problema és que vénen sota el
guiatge d’un model de lectura unidimensio-
nal, unívoc i carregat d’una acceptació social
acrítica. Són productes de consum massiu i,
per tant, gaudeixen del favor dels grans ca-
nals de comercialització i de campanyes de
màrqueting invasives. Per exemple, pràcti-
ques com el lloc que ocupen als aparadors i a
les taules de novetats o com la pressió medià-
tica en què es dilueixen les fronteres entre la
informació i la publicitat.

La presència agressiva dels best-sellers des-
plaça els llibres menys rendibles que reque-
reixen lectures més atentes, és a dir, de les que
conservem a la memòria, de les que guardem
a casa i a les quals tornem en diferents mo-

ments de la nostra vida. És ací on se situa la
llibreria especialitzada: al marge d’un interés
únicament mercantil, la llibreria especialitza-
da pot constituir un àmbit idoni per a for-
mar el criteri lector del xiquet o del jove.

La relació personal amb el llibreter, l’ac-
cés a una oferta diversificada, el punt de tro-
bada amb uns altres lectors i la possibilitat,
en definitiva, d’endinsar-se sense por ni coer-
ció en aquest espai afavoreixen recorreguts
literaris que no sols arrelen l’afició lectora,
sinó també la possibilitat de descobrir interes-
sos nous. El llibreter ajuda el xiquet a traçar
recorreguts propis, a construir una experièn-
cia afectiva sòlida que, fins i tot, permet al
mateix xicot veure com evoluciona el seu
gust, assumir que s’equivocarà en seleccio-
nar un llibre i abandonar-ne lectura, defen-
sar que no li agrada una novel·la determina-
da (malgrat que té èxit socialment) o recoma-
nar a un altre un llibre inusual que l’ha emo-
cionat especialment.

L’experiència ens ha ensenyat que el desen-
volupament del criteri lector en el xiquet o en
el jove també implica el desenvolupament de
criteris semblants en el pare, en la mare i, fins i
tot, en els educadors. Als adults ens toca escol-
tar els nostres fills, respectar-ne les tries (enca-
ra que no les compartim), participar en les
seues lectures, convidar-los i acompanyar-los
en camins nous, permetre’ls que, a la llibreria
o a la biblioteca, la trobada entre el xiquet i el
llibre siga regular i amb dosis altes de lliber-
tat. En aquest sentit, una fira del llibre, abans
que res, és un espai festiu, un bon moment
per a gaudir, per a donar-li temps a descobrir
un autor nou, una editorial nova o un llibre.
Aturem-nos i coneguem-los, i triem amb els
nostres fills aquest llibre que, com nosaltres,
l’acompanyarà en la seua vida (o no).

A tot això, hi ha coses més valuoses que
no els diners.

La néta de Frank Doel Consellera de lectures
LLEGIR AMB ELS FILLS: ENTRE LA PANTALLA I LA LLIBRERIA

6 / QUADERN EL PAÍS, dijous 23 d'abril de 2009

MAITE INSA

L’escriptora de Benimus-
lem ha rebut una carta de
l’editorial Bauma, que ja
fa anys que li publica els

papers. La carta inclou un con-
tracte. “Que estrany, pensa ella,
si ja fa mesos que en vaig signar
un”. Quan llig les clàusules s’ado-
na que amb aquell full que signa-
rà (encara en paper) entrarà de
ple al segle XXI, ella i els seus
llibres: es tracta de la cessió, a
canvi d’un preu, dels drets d’auto-
ra perquè l’editorial faça, de les
seues novel·les, e-books (llibres
electrònics que es lligen en un
ordinador de la mida d’un llibre,
fet expressament per a aquesta
finalitat de llegir, passar pàgines i
cercar).

Tot i que l’escriptora de
l’exemple és fictícia, i el nom de
l’editorial també, ens consta que
les editorials valencianes treba-
llen per incorporar-se plenament
al futur del llibre virtual.

Si els lectors han tingut l’opor-
tunitat de llegir la correspondèn-
cia entre Rodoreda i Sales (Car-
tes completes 1960-1983, publica-
des pel Club Editor), convindran
que entre aquells costosos envia-
ments de galerades i proves d’im-
premta de Barcelona a Ginebra
que intercanviaven tots dos es-
criptors i les facilitats d’avui dia
(en què només hem d’adjuntar
un arxiu a un correu electrònic
per a fer arribar a un amic un
document), aquesta nova realitat
metafísica (en el sentit literal del
terme) obri a la nostra cultura, la
cultura més forta de les europees
que no tenen estat, possibilitats
immenses. Per això, mentre espe-
rem veure com coexisteixen a la
llarga aquests dos mons literaris,
gaudim encara del goig de fulle-
jar, amb aroma inclosa, un plaer
que el llibre electrònic haurà de
plantejar-se, si vol triomfar.

L’any literari de ficció ens ha
aportat la sorpresa de Plagis,
d’Urbà Lozano (Premi Ciutat de
València, Bromera), que combi-
na de manera excel·lent tècni-
ques narratives i el relat d’una
història en què el fil conductor és
el d’un escriptor que guanya un
premi literari al qual no s’ha pre-
sentat. Francesc Bodí, per la seua
banda, amb El soroll de la resta,
Premi Enric Valor de Novel·la
(Bromera), demana molta com-
plicitat del lector per a compon-
dre el desfici del protagonista,
Àlex Ballester, un publicista que,
arran del tercer atac de cor, es

replanteja la vida i reflexiona so-
bre una existència intensa. Més
participació del lector requereix,
encara Silenci de plom, Premi Joa-
not Martorell 2008, de Salvador

Company, publicada per Edicio-
ns 62. Silenci de plom és una
novel·la amb tres fils narratius en
un joc de misteris que fa rodar el
cap al lector fins que aconsegueix

anar travant algunes veritats que,
en principi, semblaven inaccessi-
bles, tot un repte per a lectors
iniciats. També Els silencis de Ma-
ria, de Carles Cortés, editat per
Brosquil, conté més d’un focus
narratiu (el d’Hèctor, que és a la
presó, segons sembla, per l’assas-
sinat de la dona; i el de Maria,
criada a Dubai al si d’una família
poligàmica culturalment molt
llunyana de la nostra, però que
l’autor ens dóna les claus per a
entendre). En Intercanvi, Premi
Blai Bellver de narrativa (Brome-
ra), Josep Martínez Sanchis situa
l’acció a París: el protagonista,
arran de la contemplació d’una
escena al metro, confegeix tota
una fantasia que el porta a tor-

nar a visitar la història de la capi-
tal francesa. El cos deshabitat, la
novel·la d’Esperança Camps, en
Proa, combina dos monòlegs que
aborden amb una prosa amena el
tema de l’aïllament dins la pare-
lla, de la perplexitat, de les màsca-
res i de les aparences.

Un altre escriptor, en aquest
cas de novel·la juvenil, és el prota-
gonista d’El col·leccionista de fa-
des, de Josep Ballester, Premi Ciu-
tat d’Alzira. Aquest home, que
viu en l’Oxford victorià, experi-
menta una obsessió per les me-
nors que prova de curar-se per
mitjà de la hipnosi. Ballester
aconsegueix donar als fets un
tast alhora morbós i senzill amb
ressonàncies de pel·lícula de mis-

teri. En El camí de les merles,
d’Antoni Gómez, publicat per Pe-
rifèric, també hi predomina un to
entre irreal i biogràfic. Es tracta
d’un relat en primera persona de
les experiències vitals del narra-
dor, una història en què el fet de
narrar, de recordar, és gairebé tan
important com la vivència ma-
teixa. Acabats d’eixir del forn hi
ha El músic del bulevard Rossini,
de Vicent Usó (Proa), en què des-
criu la vida d’un músic polonés
que es debat, en un món estrany i
ple de màfies, entre les seues dues
grans passions, la música i una
dona, amb el lirisme habitual en
el bifinalista del Premi Sant Jor-
di. També Local hero, Premi de
Prosa les Talúries 2008, de l’au-
tor Lluís Miret, una història origi-
nal que combina dues línies argu-
mentals essencials, la d’un emi-
grant que torna al poble i la d’un
jove que se’n va a Cuba cercant
aventures. I el Premi Andròmina
d’enguany, Els neons de Sodoma,
de Xavier Aliaga (Tres i Quatre),
que parteix d’un fet curiós per
bastir una trama amb to satíric:
la imatge de sant Roc desapareix
de l’església d’un poble.

Un capítol a banda mereix El
professor d’història, editada per
Proa, de Joan Francesc Mira, per
tal com ha estat qualificada de
“novel·la d’idees”, “esclat d’hedo-
nisme intel·lectual” i “un dels
nostres grans textos narratius”.
És una crònica d’un any de la
vida d’un professor d’història
acabat de jubilar que té cura de la
seua dona malalta i, alhora, una
reflexió sobre el present, que esde-
vé un gran poema líric a la sole-
dat.

La narrativa breu en català es-
tarà representada, en aquesta fi-
ra, per tres títols principal¨: His-
tòries del paradís, el reeixit debut
com a escriptor de Xavi Sarrià,
que publica Bromera, en què tro-
barem els neguits habituals dels
contistes, sumats al catàleg de ca-
lamitats del món actual, però na-
rrats amb una diversitat de tècni-
ques que sorprenen el lector a ca-
da pas; Contes bàrbars, de Joan
Esculies, d’Edicions de 1984, que
ens ofereix set relats sobre la so-
cietat actual i la manera com ens
hi encabim, i AZ, de Núria Cade-
nes, Premi Ciutat d’Elx, que edita
Tres i Quatre, amb vint-i-sis re-
lats molt breus que barregen hu-
mor negre, costumisme i poca-sol-
tades amb la capacitat d’observa-
ció que mostren els bons contis-
tes.

En poesia, l’any literari s’ha
caracteritzat pels múltiples home-
natges a Joan Margarit, nomenat
Premio Nacional de Poesía, que
ha publicat enguany Misteriosa-
ment feliç, en Proa, i les múltiples
celebracions dels 60 anys de Jo-
sep Piera. Passa a la pàgina 4

Lectura i paisatges vitals
Una panoràmica de la producció literària valenciana actual

Dalt, Xavier Aliaga, autor d’Els neons de Sodoma. Baix, Vicent Usó,
autor d’El músic del Bulevard Rossini, i Núria Cadenes, que ha publi-
cat el llibre de narracions AZ. / santiago carreguí / àngel sánchez

Un capítol a banda
mereix ‘El professor
d’història’, novel·la de
Joan Francesc Mira
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Com s’explica que una llen-
gua com la nostra tinga
un nombre tan elevat de
persones dedicades a la

creació literària? Les respostes a
una pregunta com aquesta, formu-
lada moltes vegades, no han pogut
ser gaire concloents perquè, si bé
no es pot discutir que hi ha hagut
facilitats per a l’edició, com també
una certa passió encomanada per
anys d’una eufòria reivindicativa
desmesurada, no s’acaba d’enten-
dre per què, en moments tan poc
favorables a la cultura escrita, la
nòmina de lletraferits no para de
créixer a pesar que els entusiasmes
ja no sobrepassen els límits raona-
bles. Sota la influència de perso-
natges com Fuster, o Estellés, o
com Riba, Rodoreda i Espriu
—que ací també els llegíem—, la
professió tenia un plus d’il·lusions
encomanadisses. Ara, tanmateix,
quins són els referents als quals
podem atribuir una influència tan
meritòria i desinteressada? Més en-
cara: què pot justificar la decisió
de triar un ofici que no et perme-
trà sobreviure, és a dir, que hauràs
de compartir amb altres ocupacio-
ns i que, per a més inri, et planteja-
rà problemes extres, atesos els con-
flictes permanents d’una societat
incapaç d’assumir la riquesa de la
seua pròpia llengua, i molt capaç
de sacrificar-la en benefici d’uns
sentiments epidèrmics que alguns
desvergonyits, amb independència
del signe polític a què s’adscriuen,
manipulen interessadament? Cer-
tament, és un misteri sense explica-
ció immediata. Tries un ofici que
amb prou faenes et produirà bene-
fici suficient per a sobreviure i
que, per dir-ho de manera educa-
da, farà que et miren de reüll, com
si fores un estrany a casa teua.

Vist així, el problema mereixe-
ria que algun expert en assumptes
psicosocials posara fil a l’agulla
per buscar respostes vàlides i en-
grescadores. Vàlides en el sentit
que expliquen amb coherència els
fets irrefragables; engrescadores
perquè haurien de defugir els plan-
tejaments victimistes que simple-
ment ens multiplicaran l’angoixa,
és a dir, la frustració, i que deixa-
ran les coses al lloc de sempre. Ex-
plicar des del victimisme, com ha
assenyalat recentment Salvador
Cardús en la premsa diària, con-
dueix sense remei a l’afebliment
moral. I els botxins ho saben. Per-
sonalment, preferisc deixar-me
caure pel pendís dels interessos lite-

raris i aprofitar la placidesa de la
maniobra per a imaginar
—somniar potser fóra un verb
més escaient— que si a hores
d’ara hi ha qui encara s’apunta a
l’ofici d’escriure, és perquè deu
creure en la literatura. Tan senzill
com això. Al capdavall, la història
és alliçonadora: les obres que han
perdurat al llarg dels anys, ací i a
tot arreu, són les que s’elaboraren
des d’aquest supòsit. Escriure per-
què ens és imprescindible, perquè
allò que fem, és a dir, que escri-
vim, ens permet ser nosaltres ma-
teixos, és a dir, ens permet reivindi-
car-nos com a éssers morals i
àvids de coneixement. Quins al-
tres objectius pot exigir-se una lite-
ratura que aspire a perdurar? I
s’enganya per complet qui crega
que aquesta és una manera de de-
fugir la denúncia d’uns responsa-
bles polítics que sovint capitane-
gen, i sense rubor, la reivindicació
de la incultura. Ja estaria bé que
cadascú fera el que li pertoca. I
l’escriptor, el qui creu en la literatu-
ra, no el qui només gira al voltant
de la fortuna comercial i social,
prou té a cercar els camins de la
creació. La societat, com el temps
demostra amb obstinació, ja en
traurà tots els beneficis.

Els qui, moguts només per me-
res pulsions tribals o per sinceres
necessitats de diàleg, encara bus-
quen el beneplàcit dels nostres refe-
rents prestigiosos poden rellegir-se
aquelles pàgines que Fuster dedi-
cà a esbrinar les diferències entre
la novetat i l’originalitat. Sóc de
l’opinió que l’assagista de Sueca
tenia l’ull posat al centre mateix de
la qüestió: “En realitat, l’artista no
es diu, no s’expressa o es comuni-
ca, sinó dient, expressant o comu-
nicant coses. Per això, disposat a
dir-se i a dir-ne, ho diu tot”. És un
fragment del seu assaig Les origi-
nalitats. Però tampoc no cal que
ens posem límits geogràfics, si no
és que tinguem interés a subratllar
que ací, precisament ací, també
són possibles i convenients els es-
criptors que fan de l’escriptura un
mitjà per a entendre i entendre’s.

XAVIER ALIAGA

Antoni Defez (València,
1958) és una figura de
moda en les lletres valen-
cianes. Doctor en Filoso-

fia per la Universitat de València i
professor en la Universitat de Gi-
rona des del 1994, ha publicat un
bon grapat d’articles d’investiga-
ció. A més, havia editat fins ara
quatre poemaris: Pas insomne
(Brosquil, 2003), Els haikus de
Ciutat Vella (Bromera, 2005), La
am del guepard (Pagès, 2005) i

L’arc de la mirada (Perifèric,
2007), amb els quals s’havia fet
un nom com a poeta. L’any 2008,
però, va resultar especialment
fructífer per a ell: va guanyar el
premi d’assaig dels Octubre amb
Realisme i nació (Un assaig de
ilosofia impura) i el Vicent An-

drés Estellés de Burjassot amb el
poemari Incert moviment.

Realisme i Nació (Tres i Qua-
tre, 2009) defineix i delimita les
realitats nacionals des de la filoso-
fia. Defez dedica gran part del
seu assaig a “ensenyar les cartes”,
a posar la bastida teòrica de la
seua proposta, fins a arribar a
conceptualitzar la nació com el
tipus d’entitat definida per una
massa crítica suficient i on con-
ceptes essencials com l’ètnia, la
religió, la llengua, un RH determi-
nat o un passat comú serien ítems
necessaris, però no suficients. De-

fez reconeix que la massa crítica
és difícil de quantificar, però a ca-
sa nostra la conclusió sembla òb-
via. “Volia incloure el País Valen-
cià com a exemple conegut, pro-
per a nosaltres. No tenia sentit
posar exemples que no coneixem,
com ara Kosovo o Txetxènia. I de
moment, i en un futur ben llarg,
no podem parlar del País Valen-
cià com a nació”, sentencia De-
fez, una circumstància que abor-
da en el llibre amb l’objectiu de

desfer algunes visions desenfoca-
des a Catalunya sobre la realitat
valenciana. “Segurament ha estat
molt important el fet que els po-
ders polítics catalans han tingut
pocs interlocutors i poc variats al
País Valencià. La confusió ve del
fet de no entendre què ha passat
ací i tindre informació molt dolen-
ta”, conclou. “Potser és que el cas
valencià és difícil d’entendre i has
de viure ací per a adonar-te de
com de surrealista que és la situa-
ció. Quan feia el llibre pensava
que ho explicava a una persona

del Principat que tendeix a pensar
que el món és racional”, diu sense
ironia. L’assaig també té una lec-
tura en clau específicament catala-
na. “Actualment és pràcticament
inviable que al nostre entorn es
creen nous estats nació, tret de
casos dolorosos i traumàtics com
Kosovo. I si aquesta opció no és
viable, la solució més interessant
és allò de l’Espanya nació de na-
cions. Ja que vivim junts, no acce-
ptem que uns altres ens imposen
la seua idea d’Espanya”, diu en la
línia de les aportacions fetes pel
gallec Suso de Toro i assumides
en un primer estadi per José Luis
Rodríguez Zapatero. “Era una op-
ció pragmàtica, però al PSOE ja
se li ha oblidat”, critica amb un
cert desencís.

El poemari Incert moviment
(Bromera, 2009) coincideix a les
prestatgeries amb l’assaig sobre
les nacions. “El llibre fa referència
a la nostra existència, a la nostra
manera de viure, amb poques ale-
gries, poques certeses i sempre
amb una derrota final”, diu en
referència a la mort. Un poemari
“intimista i simbòlic”, allunyat te-
màticament d’uns altres llibres an-
teriors. Atesa la matèria que abor-
da, Defez s’excusa: “De segur que
hi té influència la meua formació
com a filòsof, però això seria
molt difícil d’explicar i la relació
no seria segurament explícita”.

A MANERA DE TASCÓ

Creure en la literatura
VICENT ALONSO

L’escriptor Antoni Defez. / SANTIAGO CARREGUÍ

ANTONI DEFEZ Filòsof i escriptor

“No acceptem que uns altres ens
imposen la seua idea d’Espanya”

“De moment, no
podem parlar
del País Valencià
com a nació”

Escriure perquè ens és
imprescindible, perquè
allò que fem ens permet
ser nosaltres mateixos
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L'instant fugaç
Juli Capilla
Edicions Bromera
Alzira, 2009. 95 pàgines

El crític i escriptor Juli Capilla
en L'instant fugaç, mereixedor
del Premi de Poesia Ibn Jafad-
ja d'Alzira, juga amb dos te-
mes eterns: la vida i la mort.
Tot plegat, el llibre és un cant
vital, una exaltació sovint de-
sesperada per viure amb pas-
sió tot allò que dóna la vida.

Els neons de Sodoma
Xavier Aliaga
Edicions Tres i Quatre
València, 2009. 151 pàgines

Aquest llibre, premi Octubre
de narrativa, parodia les
novel·les esotèriques i també
mostra el deteriorament de la
realitat rural del País Valencià.
L’autor aposta per la via diver-
tida, amb una tirada forta per
l’humor dissolvent per tal de
mostrar les contradiccions
d’un grup humà hipòcrita.

El músic del
bulevard Rossini
Vicent Usó
Edicions Proa
Barcelona, 2009. 188 pàgines

La novel·la, finalista del Premi
Sant Jordi narra la història d’un
violinista de carrer, d’origen po-
lonés, que viu entre dues precipi-
tacions: l’amor per la dona i la
passió per la música. El rerefons
del conflicte personal del músic
Tadeusz ve dibuixat per les cir-
cumstàncies de la immigració.

El camí de les merles
Antoni Gómez
Perifèric Edicions
Catarroja, 2009. 134 pàgines

El poeta i periodista Antoni
Gómez amb El camí de les mer-
les s’estrena a com a narrador.
L’autor ens proposa un viatge
iniciàtic. Per mitjà de la incur-
sió en el paisatge, en un bosc,
ens trobem en una travessia cap
a la intimitat, al nucli del pensa-
ment vital i literari de l'autor.

Novel·la

Narrativa

Poesia

Novel·la
Ve de la pàgina 3
Pel que fa als poetes menys consa-
grats, acaba d’eixir Peixos d’un
mar sec, Premi Octubre de Poesia,
de Josep-Lluís Roig, un poemari
de dolor i plaer amb la sinceritat
habitual de l’autor, i L’instant fu-
gaç, de Juli Capilla, Premi Alzira
de Poesia, un llibre que arredo-
neix els dos anteriors de l’autor, i
en què l’experiència vital esdevé
matèria poètica de primer ordre.
Incert moviment, d’Antoni Defez,
Premi de Poesia Vicent Andrés Es-
tellés (Bromera), s’enfronta, nos-
tàlgic, al problema del sentit de
l’experiència humana. El jove
Eduard Ramírez, amb L’usdefruit
encara (Proa) mostra, en paraules
d’Enric Sòria, una poesia “més
aviat poc hedonista, seca, abrupta
i molt sovint irònica”. De Brome-
ra tenim, en poesia, encara El
cant d’Odisseu, de Vicent Penya,
sobre el mite d’Ulisses, i L’esfinx,
d’Antoni Prats. Edicions 62 publi-
ca Baladaspirina, Premi de Poesia
Ausiàs March de Gandia, un lli-
bre irregular que el mateix autor
es veu incapaç de definir. El Cep i
la Nansa Edicions publica un vo-
lum de prosa poètica de l’autor de
Tavernes de la Valldigna Francesc
Bononad: Cotxes nous, cotxes
d’ocasió, cotxes de quilòmetre ze-
ro, un joc líric inefable. Perifèric
Edicions edita Jardí clos, Premi
de Poesia Manel Garcia Grau, de
Joan Baptista Campos Cruañes,
un poemari descriptiu i reflexiu,
de porta oberta al jardí, part hedo-
nista i part angoixant amb tocs de
prosa poètica. I també Perifèric
Edicions publica un llibre per a
regalar o per a llegir a l’aire lliure i
envoltats de llum: és un volum
que combina il·lustracions de Pa-
co Giménez amb poemes de Marc
Granell: El domador de línies.

En teatre, aquesta fira ens por-
ta tres obres molt diverses: Hi-
kikomori, Premi Alzira i Deesses
per nassos, d’Antoni Torreño, tots
dos de Bromera, i Les habitacions
tancades, de Samuel Sebastián,
Premi Octubre de Teatre, Tres i
Quatre. D’aquesta darrera edito-
rial també podem destacar la vo-
luntat de recuperar tres obres de
Jules Verne, Oskar Panizza i C. A.
Swinburne, inspirades en la llegen-
da dels Borja: Borja. Teatre bor-
già 1.

Pel que fa a l’assaig i les mono-
grafies, n’hi ha un volum conside-
rable que pivota entorn dels te-
mes valencians (identitat, recupe-
ració històrica, revisió o descrip-
ció). En aquest apartat hi hauria
la darrera novetat assagística,
Realisme i nació (Un assaig de filo-
sofia impura), d’Antoni Defez,
Premi Octubre d’Assaig (Tres i
Quatre), en què defensa la tesi
que la voluntat rau en l’origen de
tota nació. Parlant de nació, fa
unes quantes setmanes que circu-

la País Valencià, segle XXI. Vint-i-
una reflexions crítiques (Publica-
cions de la Universitat de Valèn-
cia), un llibre d’autoria col·lectiva
sobre la viabilitat del valencianis-
me polític, les expectatives i les
traves amb què s’enfronta. Per la
seua banda, Anselm Bodoque fir-
ma la monografia La política lin-
güística dels governs valencians
(1983-2008), de PUV, que demos-
tra el fracàs de superació del con-
flicte identitari per part dels gover-
nants valencians, així com el fra-
càs a l’hora de normalitzar el va-
lencià. Amb caràcter monogràfic
també tenim l’estudi de Josep A.
Mas El morfema ideològic, Ona-
da Edicions, sobre la tria que fan
els parlants del model lingüístic, i
les implicacions ideològiques que
comporta. I també ens serveix per
a intentar entendre aquest país po-
lièdric nostre el volum de Xavier
Serra Biografies parcials. Els 70 al
País Valencià, de l’Editorial
Afers, que retrata sis personatges

que han tingut repercussió públi-
ca: Josep Lozano, Robert Archer,
Francesc Pérez Moragón, J. M.
Soriano Bessó, L. Aguiló Lúcia i
Manuel Boix. En clau de recupe-
ració històrica i literària, Publica-
cions de l’Abadia de Montserrat
aplega el volum de Lluís Alpera
Sobre poetes valencians i altres es-

crits. Un altre llibre que retrata un
aspecte oblidat del País Valencià
és el de Pobles abandonats. Els
paisatges de l’oblit, de José Ma-
nuel Almerich i Agustí Hernàn-
dez Dolz, publicat pel Consell Va-
lencià de Cultura, un volum evo-
cador i misteriós.

La literatura del jo ens
presenta Isabel-Clara Si-
mó en Els racons de la me-
mòria, d’Edicions 62, on
l’autora repassa llocs, per-
sonatges i fets. Alcoi,
València, Figueres i Barce-
lona desfilen per davant
nostre, amb l’òptica since-
ra d’una dona que s’ha de-
dicat a les lletres.

En el món valencià de
la literatura d’idees, la tro-
balla d’enguany ha estat
Idees i paraules, de Tobies
Grimaltos, que edita Pu-
blicacions de la Universi-
tat de València, un volum
de textos assagístics que
fan de bon llegir i que
atorguen a la quotidiani-
tat la dignitat amb què
fou tractada per Josep
Pla, per exemple, o per
l’Enric Sòria dels textos
menys erudits.

L’escriptora de Beni-
muslem ha agafat el tren
cap a València una vespra-
da d’abril. Ho fa cada
any. Porta el llibre d’en To-
bies, que és de Castelló de
la Ribera; l’hauria de co-
néixer personalment un
dia d’aquests (s’hi pot
anar caminant, d’un po-
ble a l’altre!). Comença a
apagar-se l’olor de la flor
del taronger, ja fa dies que
dura, no es pot voler que
les coses bones duren per
sempre. Seria pecat de go-
la. Tan bon punt el tren es
mou, la lluïssor del sol li
nega els ulls de lletres. As-
seguda al costat d’una se-
nyora que va a cal metge,
a l’Hospital Clínic, es tan-
ca en la lectura d’Idees i
paraules, convençuda del

tresor de poder gaudir d’una bo-
na lectura i delitosa per passejar-
se per les parades de llibres de
Vivers. Això serà, és clar, després
de signar llibres a les seues lecto-
res, bàsicament dones. Prendrà
un café amb els col·legues escrip-
tors, bàsicament homes, i reflexio-
narà —conseqüències de la
lectura— sobre aquesta injustí-
cia. Se’n tornarà a Benimuslem,
una altra vegada en tren, malgrat
que algú li haurà ofert d’acom-
panyar-la en cotxe. Decidirà tor-
nar al racó de lectura, al tren que
la porta al seu tros d’univers que
després reflecteix en les novel·les.
Aleshores, a poqueta nit, amb la
llum tènue dels florescents del
tren, encetarà la lectura d’un altre
volum, la traducció al valencià
d’una novel·lista americana. I el
joc d’evocacions tornarà a co-
mençar: un jove es veu obligat a
abandonar la seua ciutat per anar
al poble d’origen del seu pare, cen-
tenars de quilòmetres enllà.

Dalta, Xavi Sarrià,
autor del llibre

Històries del
paradís. Baix, Joan

Francesc Mira. /
jesús císcar / ángel

sánchez

En la literatura d’idees,
la troballa d’enguany ha
estat ‘Idees i paraules’,
de Tobies Grimaltos
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