
un equilibri no sempre fàcil.
Ana Maynero, després d’escol-
tar el disc, tracta que “el conti-
nent i el contingut vagen en
consonància”, tot i que de vega-
des té llibertat plena per a fer
el que li passe pel cap, com va
ser el cas del disc de Señor
Mostaza: “Luis Prado em va do-
nar via lliure en tot, i la idea de
l’arbre i del xiquet em va sem-
blar bonica i simbòlica”. De la
mateixa llibertat creativa ha
gaudit Paula Bonet quan ha
treballat amb Néstor Mir, que
li ha deixat fer allò que li ha
vingut de gust. “M’encanta”,
diu, “la seua música i la filoso-
fia de Malatesta Records”, el
segell que coordina el músic

valencià. D’altra banda, a Car-
la Fuentes li agrada treballar
“amb músics que confien en el
que fas, et respecten i no si-

guen massa melindro-
sos”, mentre que Da-
niel Boronat reconeix
“la dificultat de conju-
gar el teu estil i que,
alhora, l’artista s’hi
senta identificat”, per-
què si una cosa té cla-
ra és que sempre trac-
ta de mantenir “un se-
gell propi” en cadas-
cun dels seus treballs i
que “sempre hi ha indi-
cacions per part del
músic”, ja que “molt
poques vegades ocorre
que el client confie
tant en tu que et deixe
el disseny totalment a
les mans”.

Molt més fàcil ho té
Antonio Chumillas per
a perfilar la imatge vi-
sual dels Doctor Diva-
go, ja que és membre
veterà i de ple dret de

la banda, tot i que això no im-
plica que el seu treball siga pre-
cisament menor: “Hi dedique
molt de temps, recopilant
informació, decidint quina tèc-
nica hi empraré, si l’aquarel·la,
el collage fotogràfic o la
il·lustració digital”. De fet, no
és sobrer recordar que la porta-
da de Revuelta elemental
(2005) es basava en el cartellis-
me de la Guerra Civil Espanyo-
la, un tret d’allò més singular
al nostre rock. “No sé si és bo o
dolent dir-ho, però el resultat
final mai no sol ser com jo espe-
rava”, diu, tot i la seua faena de
camp prèvia. I, a més, reconeix
que moltes vegades “cal tornar
arrere si has perdut el nord”.

BenvolgutMartí. Fa temps
que el costum, ben sa,
del debat públic als mit-

jans no es practica al nostre país.
El debat tranquil i argumentat ha
estat substituït sovint per la
desqualificació global o per la
publicació d’algun libelo sense
possibilitat de rèplica. Per això,
aprofitant l’amabilitat d’EL PAÍS
voldria contestar alguns dels co-
mentaris que vas fer en l’article
Sense senyal del 24de febrer en el
Quadern. I ara veig que, més que
comentaris concrets, el que vol-
dria replicar és el fons del teu es-
crit. Estic d’acord amb la majoria
de les coses que hi dius, però em
preocupa el fons i, sobretot, l’efec-
te que pot tenir el teu article. En-
tenc que en parlar del “fons”, em
trobe limitat per la meua
interpretació. Et demane perdó si
no t’he entés bé, vaja per davant,
però no puc estar d’acord amb tu
enel judici sumaríssim i implaca-
bleque fasdel poble valencià. I no
hi puc estar d’acord perquè, en el
fons, aquesta visió negativa no fa
sinó augmentar la sensació de
gueto i d’estrangerització que
una part de la intel·lectualitat va-
lenciana està conreant. I que, per
contagi, alguns catalans (Toni So-
ler, sense anar més lluny) estan
adoptant respecte del País
Valencià.

Amic Martí, tu ets poble
valencià, com jo. Com Joan Fran-
cescMira, comRaimon i comtan-
tespersonesanònimesqueaAlge-

mesí, Morella, Alacant o València
encara tenenunsentit diferencial
de la seua existència, un cert sen-
tit difícil de definir, però que bas-
cula entre la identitat i la singula-
ritat. Parles de la ciutat de Valèn-
cia, però aquesta ciutat és més
plural del que sembla: Raimonho
ha explicat bé en la seua cançó
darrera: “Hi ha gent que m’esti-
mamolt, hi hagent quenom’esti-
ma gens”. Fa temps que em preo-
cupa la sensació de derrota,
d’abandonamentde les posicions,
l’error enorme de deixar el camp
lliure: ja ho férem amb els sím-
bols i ara ho fem amb el país ma-

teix. La teua afirmació que, amb
aquests governants, ningú no pot
sentir-se orgullós de ser valencià
(i aleshores, què som tu i jo?) sols
és comparable ambel fet que, a la
ItàliadeBerlusconi, romans,mila-
nesos o florentins abdicaren de la
seua llarga i fecunda història, del
seu sentit admirablede la vida, de
la seua romanitat quotidiana, de
la seua milanesitat o de la seua
florentinitat i, per què no, també
de la seua italianitat. Fa poc llegia
enunmitjàdigital un titular terri-
ble: “TV3 en territori hostil”. Pots
endevinar de quin territori s’hi

parlava? Personalment no accep-
taré mai que la nostra terra es
veja com un “territori hostil”, així
dit, en conjunt, completament i
globalment. Sense excepcions.
Sense matisos. No. Titulars com
aquest no fan sinó intensificar la
sensació que els fidels i lleials
usuaris de la llengua, dins de les
debilitats inherents als éssers hu-
mans, són (som) una mena de
“sioux” envoltats per la cavalleria
o de jueus en l’Alemanya nazi
(per cert, aquesta grotesca i injus-
ta comparació no l’he inventada
jo i ha fet, dissortadament, camí).

No, Martí. Et repetisc que tu
ets poble valencià, com jo, i no
vivim en un “territori hostil” per-
què tu ets part d’aquest territori
que no podem confondre amb la
seua política, commilers i milers
de bona gent. Tu ets fill d’aquest
país i membre d’aquest poble. No
seré jo qui et discutirà que som
un país complex, difícil i contra-
dictori, injust, i fins i tot
desdenyós amb els lletraferits,
però si nosaltres mateixos ens
allunyemdel centre vital de la so-
cietat valenciana, si nosaltresma-
teixos ens expulsemde la vida pú-
blica iquotidiana, estaremfentca-
da vegada més petit el ja petit fi-
nestral que ens il·lumina.

No et demane res que no esti-
gues fent ja: escriure, dirigir una
revista excel·lent i fer país. I si go-
se demanar-te alguna cosa, per
l’amistat que ens uneix, és que no
contribuïsques a eixamplar el ja
generós buit que separa, interna-
ment, els valencians.

Mal senyal (contestant Martí Domínguez)

É s ben possible que els es-
criptors mai no s’ama-
guen prou darrere dels lli-

bres que escriuen, que sempre
deixen alguna escletxa per on
aguaitar-los l’ànima. Un fet ben
natural, d’altra banda, perquè to-
thom, escriptor o no, es retrata
en allò que fa, fins i tot en el que
deixa de fer o dir. Però no vull
caure en la distinció banal i infe-
cunda entre literatura del jo i al-
tres de més fictícies, perquè la
qüestió no té gaire a veure amb
els pronoms personals; el “jo”, el
“tu” o l’”ell” són una opció més
que els autors trien amb indepen-
dència de la voluntat de retratar-
se amb més o menys abundància
de detalls i credibilitat. Vull sim-
plement comentar que alguns lli-
bres t’apropen més a qui els ha
escrit, que les idees que transme-
ten i la manera com les expressa
o, si volen vostés, una feliç
combinació de matèria i estil, et
posen més a frec de l’es-
perit de l’autor, dels seus
pensaments autèntics.
Comparen vostés el tre-
ball que Josep Iborra
publicà l’any 1982, Fus-
ter portàtil, amb les
seues darreres produc-
cions, Inflexions (Brome-
ra, 2005) i Breviari d’un
bizantí (Arola, 2007), i
veuran que no calen es-
forços excessius per a
adonar-se’n.

Sens dubte, Iborra ha
estat un personatge com-
promés amb la cultura i,
encaramés, ambelman-
teniment de la idea que
sense la reflexió crítica o
el comentari enraonat,
les literatures perden un
element indispensable
per a la seua evolució creativa.
Aquell treball sobre Fuster, com
tants altres d’objectiusmenys am-
biciosos, però de resultats tan
útils, responia a aquesta mena
d’imperatiu crític que s’imposà
de ben jove i que ha marcat la
seua biografia. Però l’Iborra de
més interés no és darrere d’aques-
tes reflexions crítiques. Ací és
massa al servei dels altres, és poc
ell mateix. I no perquè el gènere
li ho impedira. Això és precisa-
ment el que cal subratllar: tant
els treballs crítics com les Inflexio-
ns i elBreviari sónmostres de l’as-
saig contemporani; en aquells,
tanmateix, l’escriptor perd pes
amb referència al cronista de la
vida cultural o a l’avaluador de
les diferents propostes literàries,
cíviques o culturals. Potser per-
què, conscient o no, s’hi deixava
guiar per visions empeltades
d’un cert academicisme, o per ha-
ver de pagar un tribut excessiu
tant a l’admiració que sentia per
la personalitat del de Sueca com
a l’obligació d’assolir una respon-
sabilitat intel·lectual determina-
da. Contràriament, en els seus da-
rrers llibres, l’Iborra escriptor es
manifesta ambuna energia inusi-
tada, sotmés solament a ell ma-
teix, al seu jo, que esclata amb
vigor i que s’erigeix com a torre
de guaita única, per damunt d’al-
tres servituds. És cert que els frag-

ments que constitueixen aquests
dos darrers llibres són, en una bo-
na part, notes de tota una vida.
Però el que importa és el fet d’ha-
ver pres la decisió de reunir-les
en volum, de mostrar-les com a
notes successives del dietari d’un
lector obsedit, d’agrupar-les sota
títols que defineixen una actitud
intel·lectual i, sobretot, de fer-les
públiques, és a dir, de presentar-
se davant dels lectors com un
creador de pensament literari
més que com un exegeta, dedicat
en exclusiva als altres.

Iborra va morir a València fa
uns dies. Sens dubte, hem per-
dut un home savi i bo,
circumstància de la qual sé que
poden donar fe tots els qui el co-
negueren. Però se’ns en va tam-
bé un bon escriptor, autor sobre-
tot d’aquests dos llibres esplèn-
dids que publicà durant els da-
rrers anys de la seua vida. Potser
exagere, però tinc la sensació

que només als inicis, quan féu
experiments amb la narrativa
breu —el recull Paràboles i prou
es publicà l’any 1955, tot i que
n’hi ha una edició més recent
(Bromera, 1995)— i durant els da-
rrers anys de la seua vida, en pu-
blicar Inflexions i Breviari d’un
bizantí, Iborra va sentir-se a
prop de la creació genuïna, en
aquella situació en què l’assagis-
ta comprova que l’escriptura i el
pensament van necessàriament
de lamà, que no hi hamanera de
distingir entre el jo i l’expressió,
entre la matèria i la forma, entre
la vida que un viu i les formes de
la literatura que practica. Vull
creure que aquest és l’autèntic
Iborra, el que mostra més inte-
ressos artístics que didàctics, és
a dir, menys dependències.

En els seus darrers
llibres, l’Iborra escriptor
es manifesta amb una
energia inusitada

Hem perdut un home
savi i bo, però se’ns
en va també un bon
escriptor

A MANERA DE TASCÓ

L’escriptor Josep Iborra
Vicent Alonso

Josep Vicent Boira

“Cada vegada es cuida
més aquest aspecte per
part dels músics i de les
bandes independents”

“Sempre hi ha
indicacions
per part del
músic”

Josep Iborra. / jesús císcar

Fa temps
que em preocupa
la sensació
de derrota
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Pensa Daniel Olmo que la quali-
tat del disseny en les portades
“ha baixat notòriament”, per-
què “les noves tecnologies han
afavorit que el fet de produir un
disc estiga a l’abast de tothom”,
i quan això es trasllada a la fase
del disseny, “moltes de les co-
bertes acaba fent-les gent no
professional, amb la conse-
qüència d’un panorama d’ama-
teurs”. Olmo és “un fanàtic dels
discos amb envergadura con-
ceptual”, i és per això que està
“tan a gust treballant al si de
VerdCel”, caracteritzats per la
gran atenció que atorguen als
seus discos llibres.

D’altra banda, Paula Bonet,
jove artista multidisciplinari
que ha fet videoclips i portades
per a Néstor Mir i ha treballat
també per als catalans Mishi-
ma, entre altres, s’estima més
remarcar la cara positiva
d’aquesta tendència casolana i
opina que “cada vegada es retor-
na més cap als treballs fets a
mà”, possiblement perquè allò
que “és artesà, individual, sem-
pre té un valor afegit”.

Ana Maynero, que ha fet por-
tades per a Miguel Ríos (Solo o
en compañía de otros, 2008), M
Clan (Memorias de un espantapá-
jaros, 2008 i Para no ver el final,

2010) o els nostres Señor Mosta-
za (Podemos sonreír, 2010), creu
que hui en dia “et pots trobar
dissenys de discos molt elabo-
rats i d’allò més dispars”. A
més, opina que “cada vegada es
cuida més aquest aspecte per
part dels músics i de les bandes

independents”. La mateixa
opinió que esgrimeix la jove dis-
senyadora valenciana Carla
Fuentes, responsable de tot el
que envolta visualment el grup
Polock, des de les portades fins
a les samarretes: “Es té més cu-
ra de la imatge dels grups, per-

què en l’era d’Internet i amb
l’accessibilitat que hi ha cal des-
tacar un fet que propicia que
molts busquen la imatge per a
fer-ho. De fet, és moda emprar
il·lustracions o cobertes més ar-
tístiques que no pas abans”.

Treballar braç a braç amb
els músics comporta mantenir

Portades dels discs de
Néstor Mir, dissenyada
perPaula Bonet;
Maderita, obra de Xema
Fuertes, i de Señor
Mostaza, dissenyada per
Ana Maynero.

Un valor afegit a la música
Hi ha una tendència a buscar portades de discs amb estil propi

C e toit tranquille, où
marchent des colom-
bes” és el primer vers

del primer llibre que em
deixares, amic Iborra: El
cementeri marí de Paul Va-
lery, versió bilingüe fran-
cés-castellà d’Alianza Edi-
torial. Tinc molt poca
memòria i a penes sé cap
altre primer vers. Però
aquell era el del llibre fun-
dacional de la nostra
relació de mestre-deixe-
ble, quin sentit si no hau-
ria tingut recordar un
vers? Al cap de més de qua-
ranta anys, sóc conscient
que encetares aquell dia la
meua educació paral·lela,
la que requereix dedicar-
hi tota una vida.

M’ensenyaves filosofia
a l’Institut Nou de Gandia.
Tanmateix, les meues cu-
riositats anaven més enllà
de les del món docent.
Eren els sabers literaris
que solen impartir-se mi-
llor fora de l’àmbit acadè-
mic, i per als quals tu te-
nies a casa l’eina més efec-
tiva: una biblioteca desco-
munal. A més a més, dispo-
saves de la paciència del
mestre i m’atenies sense
horaris, explicant o escol-
tant, valorant llibres i
músiques, orientant idees.
A pesar de la teua fragili-
tat física, vas ser un home
de baix de la torre huma-
na, dels que carreguen
amb les tasques més costo-
ses.

En una de les visites a
casa teua, vaig descobrir
els munts de notes que es-
crivies des de feia temps
en llibretes de lletra com-
plexa de desxifrar. I en
una altra visita, em vaig
alarmar de veure’t sempre
assegut llegint i de vega-
des sentint música, tot sol,
fóra el dia de l’any que
fóra. Era allò, el que jo vo-
lia ser? L’escriptor és un
treballador més que cons-
tant, ininterromput, addic-
te a un objectiu inescruta-
ble si més no mentre l’ela-
bora. A poc a poc anaves
transmetent-me aquest de-
liri de frustrats vocacio-
nals que som els escrip-
tors, mai satisfets amb
l’obra pròpia.

Tu també, amic Iborra,
fugies de la insatisfacció
del text publicat. Amb tot,
semblà que a última hora
t’afanyares a publicar una
part d’aquella acumulació
de notes escrites al llarg
de tants anys. Però en
deuen haver quedat inèdi-
tes moltes, moltíssimes.
És l’hora de garbellar-les,
potser amb l’ajuda de Joa-
na, la que sempre et
desxifrà la lletra. Tot i que
ocupem la primera línia
de batalla, els escriptors
—també els escriptors va-
lencians— tenim més clar
que ningú que la cultura
és memòria. I ara la teua
memòria.

E n un dels amens articles
que ha reunit al llibre Co-
lumnes de paper, Salvador

Vendrell recorda els temps de la
seua infància en què no hi havia
tele. “Ens posàvem davant del foc
de l’hivern i els majors contaven
històries reals o fantàstiques que
captivaven els més menuts de la
casa,”. I afig: “Un dia, però, arribà
la primera televisió al casino del
poble i tot això expirà”. Tot allò
que mor adquireix prestigi dins
la nostra memòria, sobretot si ho
fa durant la infància. La tele ens
canvià la vida, ens féu més pas-
sius, més manipulables; amb la
tele, també, els valencians intro-
duírem un castellanoparlant dins
de casa. Com passa amb quasi tot
—amb els corrents artístics, amb
la biografia dels individus, amb
les relacions de parella...—, la tele
visqué, primer, una etapa arcai-
ca, ingènua, plena d’il·lusions,
que fou seguida per una fase
pletòrica o clàssica, i que, com tot
procés, havia de dur a un manie-
risme o decadència. Moltes de les
millors pel·lícules que hem vist
ens les ha ofertes la tele, per la
seua pantalla hem conegut fets
històrics que han sacsejat el
món, i potser alguns dels nostres
records d’infància o de joventut
aniran lligats per sempre a aques-
ta finestra electrònica. La tele,
però, agonitza. Ho intuïsc des de
fa temps, però un fet m’ha fet

veure-ho clar: la censura dels qua-
tre canals de TV3. Des que quan
pitge aquests canals m’apareix
una pantalla negra i muda, he sa-
but que la tele moria. La

desaparició de TV3 és temporal,
prompte tornarem a tindre-la
—crec— a la graella. Ara bé:
aquesta desaparició m’ha obert
els ulls. Abans de la censura, la

tele ja bavejava. Cada volta que
l’engegava i feia zàping, m’om-
plia de desassossec. La cerca era
massa semblant a la dels pobres
que furguen, cada dia, dins dels
contenidors del fem. Finalment,
sempre aterrava en un dels ca-
nals catalans o, si hi havia sort,
en una pel·lícula de La 2. Desapa-
regudes quatre de les cinc op-
cions que per a mi comptaven, la
tele no m’interessa, i em veig em-
pés cap al videoclub o cap a Inter-
net. Els videoclubs, però, també
agonitzen. La solució és, doncs,
Internet, amb la seua diversitat
sense límit, que permet a l’espec-
tador dissenyar-se el menú, i que
escapa al control dels dictadors
de carreró. La censura dels pocs
canals que, per a mi, mantenien
viva—tot i que a l’UCI— la tele, ha
fet que molts ens plantegem com
veure Internet en pantalla gran.
Ha accelerat un pas inevitable.
Per una volta, i gràcies —ves per
on— a la caverna política, els va-
lencians estarem a l’avantguar-
da. La tele, ara, és un laberint tan-
cat, sense ventilació, que put a
garatge subterrani. La tele ha
mort. A partir d’ara ja en podem
parlar amb nostàlgia, com ho fa
Vendrell quan recorda el foc de
l’antiga llar. Tot i que, com ell, jo
pense que entre el tuf de resclosit
que fa la tele, i les flames
hipnòtiques, imprevisibles, d’una
foguera, mentre algú ens conta
una història, no n’hi ha color. La
tele ha mort, visca Internet!

Iborra i els
sabers literaris
Ignasi Mora

NOTES DE CAMBRA

R. I. P.
Manuel Baixauli
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