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El poeta i assagista Vicent Alonso

Llibre de llibres
A S S A I G

S U S A N N A R A F A R T

Vicent Alonso,
Les paraules i els dies.

Bromera. Alzira, 2002.

U
n dels quadres més
seductors de la his-
tòria de la pintura
és el famós retrat
del matrimoni Ar-

nolfini pintat per Jan van
Eyck. I és que el pintor acon-
segueix captivar-nos a través
de la composició i els colors
per una història privada que
queda a anys llum de la nostra
realitat present. El que més
ens atrapa és el recurs ano-
menat mise en abîme, o, el que
és el mateix, el mirall que du-
plica i enriqueix la percepció
que tenim del contracte soci-
al, amb la presència dels seus
testimonis. Una atracció sem-
blant em produeixen els lli-
bres que parlen d’altres lli-
bres, ja sigui perquè els hem
llegit o perquè n’ignorem el
contingut. De fet, el crític se
situa també com a testimoni
dins del mirall que observa el
text d’altri, i ens mostra la ca-
ra més oculta, el que el lector,
enlluernat per la disposició
superficial dels objectes –o de
la història– no veuria inicial-
ment.

Les paraules i els dies és un
llibre de doble compromís:
amb la literatura i amb l’ac-
tualitat. Alonso recull part del
seu treball crític entre els anys

1987 i 2001. La primera
secció mostra les valo-
racions sobre llibres del
moment, sobre trajec-
tòries senceres i sobre
itineraris genèrics di-
versos. Tot plegat, farcit
a balquena del que
hauria de ser el decàleg
del crític: preguntar-se
sobre les intencions, els
problemes i les afinitats
d’una obra o d’un au-
tor. A vegades intencio-
nadament aristotèlic,
Alonso ens fa veure què
falla d’un text a partir
de les seves intencions i
les expectatives que
aquestes creen. En d’al-
tres ocasions, té la va-
lentia de reconèixer a la
baixa una inflexió en
un determinat llibre
dins del conjunt d’una
trajectòria. Finalment,
sap crear punts de dis-
cussió: debatre per què
no funciona un determinat
gènere, per què un autor re-
nuncia a un text primerenc,
per què un editor aplega un
conjunt d’obres. Ultra aques-
tes deteccions, el que dóna
valor als textos del crític són
les espigolades mostres d’una
reflexió més teòrica sobre la
literatura. D’aquestes, n’hi ha
un grapat, i d’un apreciable
contingut: “En narrativa, com
en poesia, les formes no són
cap tribut que cal pagar a les
convencions literàries”. Rabi-
osa actualitat. Seguim: “És
possible trobar una societat

més moderna encara: la que,
precisament perquè ha arribat
a produir autèntica literatura
d’idees, no es concedirà arra-
conar la poesia en el territori
dels anacronismes, dels luxes
innecessaris”. Potser sí que el
treball crític és efímer, com
s’ha dit sovint, però si és lúcid
i honest, s’aprecia en el joc
d’interferències d’altres lec-
tors, en el mirall de símbols
que tota obra complexa porta
incorporat.

La secció Els dies se centra en
temes d’actualitat. Interpreta,
amb energia i estil concís, les

moltes valències que hi ha dar-
rere la imatge de València: la
del diumenge, la dels home-
natges equívocs, la de Fuster, la
de més d’un cap. Alonso no
abandona en aquests textos la
seva reflexió sobre la literatu-
ra. És el cas de València domini-

cal, en què el passeig
dóna joc a dues conver-
ses, la política i la lite-
rària. Emmirallat, tal
vegada, en la discursivi-
tat de Montaigne, l’au-
tor de Godella aprofita
el detall per extreure’n
la joia i passa d’un tema
a l’altre per acabar ofe-
rint una valoració pro-
funda de l’entorn. Aquí
trobem el lector de la
realitat i, de nou, en un
altre camp, la defensa
incontestable de l’espe-
rit crític. Guy Davenport
manifestava que, en la
literatura moderna, tot
text parla d’un altre
text. Alonso obre aques-
tes finestres sense obli-
dar que mengem i dor-
mim i que tot text crític
també té una circums-
tància, com per exem-
ple les idees escrites des
de la malícia i la bon-
homia d’una nit d’estiu,

quan l’espectacle de la vida,
que sembla inofensiu, puja al
cap, inevitablement, com una
insolació.

Els temes que ens proposa
Vicent Alonso, entre els quals
llueix l’assaig que analitza la
poètica de Fuster, no són mai
anecdòtics. Des de l’estricta ur-
gència d’entendre l’ara, plante-
gen una visió ponderada del
que significa escriure i viure.
Com en els assaigs de Montaig-
ne, la presència del jo que di-
vaga sobre llibres i fets és el
lector que sentim a prop i l’a-
mic de les nostres converses.

N A R R A T I V A

Al final de
l’escapada

L A U R A C A S T I L L O

Roger Tartera, Quan es fa clar.
Columna. Barcelona, 2002.

Q
uan es fa clar co-
mença amb una
fugida. Un viatge
sense rumb. Un
desig de mort i al-
cohol, els ulls vi-

driosos. Un adolescent per-
dut. Tot i que adolescent seria
la pitjor paraula, ja que a
l’univers de Roger Tartera
tots els personatges ho sem-
blen, de perduts. Aquests són
els ingredients de la novel·la
que es va endur el darrer
premi Ciutat de Badalona.

Roger Tartera pertany a
aquesta generació d’escrip-
tors que parlen sense ama-
gar-se en figures retòriques,
sense embelliments o gar-
landes edulcorades. Semblen
escopir com els cowboys de
l’Oest, desafiant qui sap si el
lector o la societat (o potser
tots dos). Descriuen els bu-
dells de la societat, perso-
natges perduts, foscos, amb
amics que es diuen l’Austra-
lià, que viuen sols i perden
els ulls darrere els pits de les
cambreres mentre demanen
una altre cervesa a la barra
de qualsevol bar. Com Ray
Loriga i Safran Foer. Autors
que sorprenen per la seva
prosa nua i malcarada. I per-
què, en el fons, malgrat
mostrar el més sòrdid d’un
món que s’amaga darrere
una pàtina de mister Proper, a
la fi sempre deixen una porta
oberta.

Amb un llenguatge auster i
directe –herència de la seva
experiència com a guionis-
ta–, Roger Tartera ha cons-
truït uns personatges impos-
sibles que només se’t fan
simpàtics per la seva deses-
peració grotesca. Perquè es-
tan sols i perduts. Com els
habitants d’aquell minúscul
estanc a Smoke, i els veïns del
Carabanchel Alto on Manoli-
to Gafotas passeja les seves
ulleres. Però Quan es fa clar no
se situa a Carabanchel Alto,
ni a la samfaina de cultures
de l’extraradi nord-americà.
La novel·la de Tartera trans-
corre a Badalona, entre bars i
cotxes esbudellats, entre dià-
legs barroers, nois amb la
mandíbula bellugadissa per
la cocaïna i noies que somien
ser ballarines.

No hi trobarem filigranes
literàries, ni poesia, però sí
un reguitzell de rock and roll i
alcohol. Tartera descriu un
panorama desencantat, un
món sense sentit, en blanc i
negre, a l’estil de Jean-Luc
Godard. En aquest cas, però,
el final de l’escapada només
és el principi, l’obertura,
l’inici. Perquè com diu el
protagonista, tot comença de
bell nou quan es fa clar.

Mots i conceptes

P O E S I A

P A U J O A N H E R N À N D E Z

Vicent Alonso, Del clam de
Jasó. Cafè Central / Eumo.

Vic, 2002.

“A
vui has perdut,
davant notari,
el pi que duia
el teu nom”.
Poques frases

podrà trobar el lector que
condensin amb tanta eficàcia
la violència del conflicte en-
tre el present i el passat, l’ab-
soluta desolació que deixa al
cor el fet de fer-se gran i haver
de sotmetre els somnis del
passat a la realitat prosaica
del present, tot corrent el risc
de perdre la memòria en per-
dre les referències físiques o
en perdre aquestes referènci-
es físiques la seva càrrega
mítica. El procés de fer-nos
grans no només és ple de vi-
olència, sinó que està, a sobre,
tenyit de la més descoratja-
dora vulgaritat.

De l’amargor de tota evoca-
ció, aquesta veritat simple de la
vida, arrenca el discurs de Vi-
cent Alonso a El clam de Jasó, lli-
bre de poemes en prosa publi-
cat a la notable col·lecció Jardins
de Samarcanda. Un llibre que
convé que el lector visiti amb
calma, aturant-se en cada es-
tança, com qui assisteix a l’ai-
xecament d’un edifici de mots i
de conceptes.

I és que el discurs del llibre
no s’atura en l’evocació del
temps perdut, sinó que aviat es
ramifica en dues direccions
complementàries –en el sentit
que es complementen i se su-
men els vectors–. La primera
persevera en la recerca de la
memòria, amb el conflicte en-
tre el que es recorda i el que es
creu recordar (“No passen els
anys debades. Ni els mots, que
ens serveixen per viure’ls. I
m’enamora el joc de dir-los
com van ser dits. O com altres
diuen que ho foren”). La sego-
na, la que estableix un diàleg
amb altres escriptors, coneguts
o llegits, saltant entre la glossa,

l’homenatge o una evocació de
records compartits que ens re-
metrà de nou a la primera di-
recció. En aquest sentit, i con-
tràriament al que és usual, les
cites i les endreces no són
complement ni ornament dels
poemes, sinó una part fona-
mental del seu contingut. I com
que les lectures, les converses i
els records han de tenir un
marc físic concret, Alonso ens
durà pels carrers i pels ponts de
València (“T’he vist, ciutat esti-
mada, queixar-te de tants oblits
sense raons que em costa tor-
nar als ulls innocents d’altres
dies”), la qual es converteix
també en interlocutor literari i
en espai alhora real i evocat,
seguint les dues línies del llibre.

OBRA POÈTICA EXTENSA
Vicent Alonso (Godella, 1948) és
autor d’una ja extensa obra
poètica (Albes d’enlloc, Ritme de
clepsidra, Cercles de la mirada...),
que ha complementat amb la
col·laboració en mitjans de co-
municació, tant amb articles
sobre literatura (a Daina, Caràc-

ters, Levante-EMV...) com sobre
temes d’actualitat (a l’AVUI).

Els poemes en prosa de Vi-
cent Alonso cridaran l’atenció
del lector pel seu enorme poder
evocatiu. L’autor, en efecte,
lluny de buscar una complexa
arquitectura de mots que ens
enlluerni, s’esforça per mante-
nir un estil sobri, de paraula
justa, que cedeix tota la prefe-
rència a les idees. Com passa
sempre en literatura, com en
altres arts, però, aquesta sobri-
etat és el producte d’una in-
tensa feina de depuració de
l’expressió, que du a proses de
ritme impecable, on res no és
arbitrari i que ens arrosseguen
a un joc de suggeriments i
evocacions intens i fèrtil. O, dit
d’una altra manera: un prosista
menys hàbil necessitaria mol-
tes planes per dir el mateix que
diu un breu poema en prosa de
Vicent Alonso.

Afegim a aquesta virtut el fet
que els poemes que constituei-
xen el que jo he anomenat la
segona línia o direcció del llibre,
la del diàleg literari, podran dur
el lector a encuriosir-se per au-
tors citats que no conegui, ni
que sigui per confrontar la seva
lectura amb la d’Alonso. Què
més es pot demanar a un bon
llibre de poemes que ser capaç,
a més, de guiar-nos cap a altres
bons llibres que desconeixíem?


