
Subtitulat “Societat, economia, política,
valencianisme”, aquest volum recull, en
efecte, una sèrie d’articles i de textos
que Vicent Soler ha anat publicant al
llarg de la darrera dècada i mitja sobre
aquests temes prioritaris d’interés. Uns
temes que han estructurat la llarga
trajectòria civil i política d’aquest
catedràtic d’Economia Aplicada i els seus
afectes pel País Valencià i per les
vicissituds col·lectives dels valencians.

Bernat i Baldoví és un autor profusament
estudiat, sobretot pel que fa a la seua tasca
sainetesca. Mancava, però, que algú posara
l’ull sobre un vessant més desconegut del
suecà, el de les explicacions de monuments
fallers. El filòleg i estudiós de la festa de les
falles Josep Lluís Marín arreplega aquests
fragments, datats entre els anys 1850 i 1861 i
molts d’inèdits, i els contextualitza i els
explica al detall en un exemple d’acostament
rigorós a un aspecte curiós de la festa.

La reconeguda capacitat de John
Updike (Pennsilvània,
1932-Massachusetts, 2009) per a bastir
ficcions a partir d’una mirada àcida
sobre la societat nord-americana té, en
aquesta novel·la d’èxit, duta al cinema,
el seu exemple més reeixit. Tres dones,
que són bruixes, un home i una quarta
dona permeten l’autor de dissecar amb
humor el món de les relacions
femenines.

Recomanem...
NOVEL·LA
per A. B.

ASSAIG
per XAVIER ALIAGA

ASSAIG
per ADOLF BELTRAN

P er als valencians amics
de la cultura, el 2011 és
un any que ha començat

de la pitjor manera. Fa ben poc
ensacomiadàvemFernandoBe-
nito i ara, fa just una setmana,
moria a València Josep Iborra,
víctima d’un vessament cere-
bral. Enàrees relativamentdife-
rents, tots dos eren persones
d’una talla intel·lectual ex-
traordinària, i estic cert que els
trobarem molt a faltar.

Amb Josep Iborra desapa-
reix unescriptor de talla, un crí-
tic literari constantment com-
promés amb la literatura valen-
ciana i un intel·lectual en el sen-
tit més ple de la paraula —ric
d’amplíssimes curiositats i in-
formacions, lúcid, reflexiu, alho-
ra obert i íntimament escèp-
tic—.Tambédesapareixun testi-
moni d’excepció d’una èpocadi-
fícil i important de la
nostra cultura. Nascut a
Benissa en 1929, des de
ben jove es va compro-
metre de tot cor en la
recuperació literària de
l’emmordassada llen-
gua del seu poble. Fins
on jo sé, va publicar el
seu primer text el 1948,
una ressenya d’un llibre
de Fuster per a la revis-
ta Claustro. Tot seguit
va col·laborar, amb just
20 anys, en publica-
cions com Pont blau, la
mítica revista dels repu-
blicans exiliats a Mèxic,
o Verbo, la revista que,
des d’Alacant, intentà
modernitzar, quasi ella
sola, el panorama cultu-
ral d’aquest país. Va ser amic al
llarg del temps de Joan Fuster i
Vicent Ventura i va compartir
amb ells l’edat heroica de la re-
presa literària valenciana.
D’aquells anys, que van ser deci-
sius, i que a penes han quedat
fixats en el record escrit, ell era
fins fauna setmana l’únic prota-
gonista viu.

Iborra va escriure un breu
volum de narracions, Paràboles
i prou (publicat el 1955, ambde-
liciosa coberta d’aquell pintor

inventiu i coratjós que va ser
Manolo Gil), que, afortunada-
ment, l’editorial Bromera
reedità el 1995 i que araenspar-
la de l’atmosfera, les expectati-
ves, els silencis i fins la senti-
mentalitat difusament existen-
cial d’aquells anys. Més cons-
tant i més transcendent va ser
el seu treball de crític literari,
que exercí durant dècades en
les escasses plataformes de què
la literatura valenciana podia
disposar. Des de la ressenya
puntual de la novetat de torn
fins aassaigs de síntesi de consi-
derable alé, en articles, com el
molt primerenc que dedicà en
1977 a “La novel·la al País
Valencià”, llavors en plena
eclosió, o “La nova poesia cata-
lana al País Valencià” en què se-
guí els principals canvis de ten-
dència de la nostra lírica al ma-

teix pas en què aquests es
produïen; però també en lli-
bres, com el pioner volum que
dedicà a Joan Fuster, Fuster
portàtil (1982), títol en què donà
una interpretació molt sòlida,
treballada i coherent d’aquest
autor i, de passada, posà sobre
la taula un seguit de qüestions
que han continuat debatent
tots els fusteròlegs fins al dia
d’avui. Dit d’una altra manera,
enaquest llibre Iborra va tindre
el talent de compilar unamena

deVulgata fusterianaque la res-
ta de lectors professionals
d’aquest senyor podrem aplau-
dir o criticar tant com voldrem,
però que no hi ha forma de pas-
sar per alt. Al cap de 20 anys
llargs, això vol dir que ho va fer
molt bé. Però és que Iborra va

ser un crític atent i perspicaç
en tot moment, i en donen fe
llibres com Confluències i La
trinxera literària. Aquest segon
títol, per se, ens diu alguna cosa
de l’actitud, ben compromesa
amb la literatura valenciana,
ambquè Iborra esplantejà sem-
pre el seu ofici de lector. A part
de tot això, en els últims anys,
va tindre temps de publicar dos
llibres més, Inflexions i Breviari
d’un bizantí, formats per anota-
cions extretes d’un extens diari

d’escriptor. Són llibres excel·-
lents onressalten la inusual vas-
tedat dels seus interessos —de
la sociologia a lamúsica i de les
arts plàstiques a la filosofia— i
l’agudesa, lleugerament amera-
dad’ironia, de les seues observa-
cions. Aquests textos ens avisen
que la quantitat de papers
inèdits que el seu autor segura-
menthadeixat potdepararmol-
tes sorpreses.

Les necrològiques que se li
han dedicat, subratllen amb
raó la seua enorme cultura i la
seua tenaç voluntat de treball.
Jo no voldria oblidar ací la seua
discreció i la seua bonhomia.
Extremament prim, potser tí-
mid, atent, amb el seu mig-
somriure etern, tot just apuntat
capa lamelancolia, Iborra sem-
pre va rebutjar el primer pla,
però sempre era ambnosaltres.

Va ser, sobretot, unmestre: aco-
llidor i estimulant. No és ca-
sual, per exemple, que els cinc
anys que va passar com a pro-
fessor a Gandia coincidiren
amb la florida espectacular que
va viure la cultura a la Safor
d’aquells anys. Josep Piera o Ig-
nasi Mora podrien contar amb
detall aquesta història. El fet és
que, a Alberic, a Gandia o a
València, els escriptors valen-
cians li devem molt. Ja el tro-
bem a faltar.

A través de la pantalla del televi-
sor o del PC, i de molts altres
mitjans, se’ns ha informat que,

molt prompte, els jugadors del Reial
Madrid participaran en una campanya
publicitària per a atraure masses de tu-
ristes internacionals àvids d’observar
de prop, i fins i tot d’acariciar, les belles
pastilles de xocolate dels futbolistes de
l’equip blanc, mentre visiten monu-
ments i barris històrics de la capital
d’Espanya. Massa. En l’avís d’un projec-
te tan seductor ja s’advertia que el con-
junt esportiu ésmés conegut internacio-
nalment que elmuseu del Prado. Aques-
ta última afirmació ha provocat no sols
sorpresa, sinó un cert malestar, en res-
tauradors, historiadors de l’art, acadè-
mics il·lustres i vells directors de l’antic
museu reial. I es diu que algun promo-
tor gestiona a hores d’ara un onze d’ar-
tistes, capaços no sols de fer servir amb
mestria els pinzells i les espàtules, sinó
de llançar el cuiro arran de terra amb
tota precisió. Potser veurem al Berna-
beu Velázquez, Goya, Murillo, Zurba-
rán, el flamencRubens o el venecià Tin-
toretto? La primera dècada d’aquest
nou segle semblava una prolongació de
l’anterior, una prolongació una mica
inestable i confusa, si es vol, però que
de cap manera propiciaria un canvi de
valors tan formidable: un central rocós
per un sarcasme del Bosch, o un lateral
dret pel lluminós i versàtil Ticià. El tèc-
nic portugués, que ocupa el melic de la
conspiració universal més alta que mai
no han vist els segles, els posarà en for-
ma. Potser el Prado serà, d’ara en
avant, el planter del madridisme, i
d’això, ni se sap, perquè com a museu
no sembla que tinga futur per a aconse-
guir un turisme potencial necessitat
d’altres figuracions més dinàmiques.

Ens endinsem en el nou segle, ja so-
brepassada la penombra del vestíbul,
per la tecnologia de les comunicacions.
Les xarxes socials han fet que el món
siga menys ampli i alié, i més pròxim a
la majoria. Les recents revolucions, re-
voltes i denúncies de les multituds mo-
gudes per la necessiteu i la llibertat
s’han consolidat a través seu, en les re-
cents experiències, encara en curs, dels
països àrabs. Això d’Egipte va ser emo-
tiu, certament: quan el passat 11 de fe-
brer, a mitjan vesprada, Hosni Muba-
rak, derrotat per la fermesa i la dignitat
del poble, abandonava l’exercici d’una
dictadura despietada, va entrar en ma
casa un vell amic i periodista exemplar,
JoséMartí Gómez, i va quedar fascinat.
Però, això ocorre ara? Ara mateix. Va
seure i tots dos vamescoltar tot allò que
hi passava, fins queMartí Gómez em va
deixar: havia d’agafar l’últim vol cap a
Barcelona.

Aquestes vicissituds, aquests movi-
ments i els seus protagonistes indivi-
duals o col·lectius quedaran registrats
en algun lloc o passaran de la “moda” a
l’anonimat? Esdeveniments d’aquesta
mena o de semblants, no avalats per la
tecnologia i silenciats per la servitud
dels mitjans informatius d’aquells mo-
ments, es van rescatar gràcies als princi-
pis i a les conviccions d’alguns estudio-
sos. I recorde aquellDiccionari biogràfic
del moviment obrer als Països Catalans,
en edicions de laUniversitat de Barcelo-
na, en què es deia: “Ara, però, en els
inicis dels noranta, el tema de l’obreris-
me, dels “obrers”, ja no estava de moda
(…)”. Però el compromís i la tossudesa
d’uns quants el van dur a terme. De la
xarxa al llibre.
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L’escriptor Josep Iborra, en una imatge presa al seu estudi. / jesús císcar

4 . Ú L T I M A  QUADERN Dijous 3 demarç de 2011 Q U A D E R N .

N o és cap secret que una
de les constants que més
cal agrair al pop rock es-

tatal dels últims anys és la del
redescobriment, i la reivin-
dicació consegüent, de les arrels
pròpies. Els asturians Mus o Lu-
cas 15 (amb Nacho Vegas) posen
llum a la seua tradició musical,
els andalusos Los Planetas o
Pony Bravo fan el mateix amb
les sonoritats més aflamencades
i els catalans Mazoni, Refree o
Mishima fa anys que redimensio-
nen la cançó d’autor feta a Cata-
lunya. Paral·lelament, al nostre

país també hi ha qui s’esprem el
cervell per capbussar en la nos-
tra tradició, i no tan sols a escala
estrictament musical: els valen-
cians Maderita (formats per tres
membres de la banda Ciudada-
no, amb el veteraníssim Julio
Bustamante) no tan sols revisi-
ten l’històric Brossa d’ahir, de
Pep Laguarda i Tapineria (1977),
una de les tres pedres fundacio-
nals de l’anomenat rock medite-
rrani (amb els treballs coetanis
de Remigi Palmero i el mateix
Bustamante). També fan pàtria
amb una portada que mostra un
típic socarrat valencià, una me-

na de placa de terrissa tradicio-
nal, emprada a les nostres co-
marques des de l’edat mitjana. I
no sols la coberta. Tot el disseny,
responsabilitat del seu guitarris-
ta Xema Fuertes (de fet, la
ceràmica pertany a un familiar),
respon a aquesta idea, pràc-
ticament desterrada des de fa
molts anys a la nostra escena.
Una escena, cal dir-ho, ara ma-
teix visualment molt ben repre-
sentada, amb desenes de treballs
destacables. Significa això que es
pot parlar hui en dia d’un co-
rrent determinat en el disseny
icònic de la nostra música pop,

generalment expressat en les
portades? Potser d’un revifa-
ment eclèctic?

Per a Antonio Chumillas,Chu-
mi, harmònica de Doctor Divago
i responsable del disseny dels
seus últims discos (com
l’extraordinària coberta del re-
centLa belleza muda de los secre-
tos del mar, de què diu orgullosa-
ment que “hauria d’esforçar-me
molt per a superar-la”), es pot
parlar “del minimalisme com a
denominador comú d’una gran
part de les portades que es fan
hui a València”, tot i que reco-
neix: “Les meues il·lustracions

no en són gens, de minimalistes,
i mira que ho intente!”. La resta
dels dissenyadors consultats no
es posen d’acord a l’hora d’assen-
yalar cap tret específicament
valencià, tot i que la seua opinió
sobre l’estat de salut del nostre
disseny pop difereix.

Daniel Olmo és integrant de
la banda alcoiana VerdCel (un al-
tremúsic) i, amés, és el dissenya-
dor de capçalera del segell LaCa-
saCalba: seues són les portades
dels darrers discos de Remigi
Palmero, Òscar Briz, Saltamartí
o Eduard Iniesta.
 Passa a les pàgines 2 i 3

E nganxada a pantalles i pantalletes
—la gran revolució del nostre
temps—, la humanitat prospera, es

revolta, s’entreté, estableix lligams abans
impensables, i pot rebre oferiments ín-
tims insòlits, sovint en un llenguatge que
sembla produït per màquines amb un al-
tíssim sentit de l’humor. De tant en tant,

entre els missatges que s’infiltren al co-
rreu electrònic, entre els projectes d’esta-
fa, la publicitat de coses tèrboles, i altres
proves de l’estupidesa universal que su-
peren els filtres protectors, m’arriben
cartes molt tendres de senyoretes esla-
ves. Les quals, a més dels eventuals con-
tactes epistolars, solen buscar altres con-
tactes més directes, amb finalitats
migratòries o d’assegurar-se una relació
profitosa. És un fenomen ben revelador
de la condició humana moderna, tècnica
i europea, i de les noves relacions entre
l’est i l’oest. En un missatge que vaig re-
bre no fa molt de temps, la senyoreta
començava així: “El saludo Me llamo Ele-

na, mi de Rusia de la ciudad Kazan. A mi
de 25 anos. Mi amiga me ha dado tu infor-
mación y tuyo e-mail la direccion. Ha di-
cho que buscas las relaciones a traves del
Internet y quieres conocera la muchacha.
Y he decidido escribirte para conocerte
mas vale”. Jo no buscava res, i no sé qui
deu ser l’amiga, però val més, en efecte,
que comence l’intent sense dissimular.
Després, exposa les seues qualitats corpo-
rals i sentimentals i la disposició a esta-
blir una relació seriosa, amb viatge i ga-
rantia. Ja se sap, però, que la vida moder-
na és fatigosa i plena de tensions que
poden ser obstacle per a unes relacions
determinades. Un petit anunci, arribat fa

poc, proporciona el remei infal·lible: “El
ritmo rápido de la vida o el cansancio cró-
nico ahora no es obstáculo. Su vida sexual
puede ser considerablemente mejorada.
Nuestra nueva fórmula permite consegui
el efecto asombroso… (estalviem detalls
fisiològics). Tales da el efecto hermoso, y
ninguno la quimica. Ha llegado el tiempo
de hacer esto sobre lo que sueñan unica-
mente muchos”. El món, per tant, pot ser
un lloc feliç, amb senyoretes de Kazan, i
fent allò que somniaven únicament
molts. Deixem constància, doncs, de tan-
ta novetat, i que no diguen després que
no vam saber detectar els signes del gran
canvi.
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Ignasi Mora, Vicent
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‘Fremework,
si fa no fa’,
per E. Cerdán Tato

Panoràmica visual del rock valencià
Les noves fornades de discos presenten un reguitzell ben estimulant de dissenys en les cobertes
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C. PÉREZ DE ZIRIZA València

Caràtules del disc Nítid, d’Eduard
Iniesta, dissenyada per Daniel

Olmo, i de l’úlitm disc de Polock,
dissenyada per Carla Fuentes.


