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T
rànsit és un breu po-
emari de 30 poemes
en 50 pàgines pul-
crament presentat.
És breu per necessi-

tat, perquè el tema és massa
alineant i dolorós per assu-
mir-ho massa temps sense
desmaiar-se. Ja sabem que el
desmai és la defensa contra
el dolor. I això que la nostra
autora ha demostrat tenir un
teixit conscient superior a
l’haver estat capaç d’escriure
aquestes trenta poesies sense
caure de la cadira. Bé és ve-
ritat que s’ha pres, per res-
cabalar-se una mica, alguna
deriva del via crucis reme-
morant visites a llocs tan bo-
nics com Florència i Venècia,
si bé són també records as-
sociats a la caiguda en el fo-
rat que mou i promou tota
l’obra: la mort del marit i la
de la seva filla, a Felipe i Dú-
nia, in memoriam!

SANT JOAN DE LA CREU
Tinguem present que el títol
no parla d’òbits sinó que l’o-
bra es titula Trànsit, el que
passa, però no en el sentit de
la famosa frase llatina “sicut
‘transit’ gloriae mundi”, sinó
del que passa més enllà. Per-
què Josefina Vidal ha fet en
cadascuna de les nou estrofes
un homenatge a sant Joan de
la Creu. Hi ha un vers: “... toda
sciencia trascendiendo” (Coplas
hechas sobre un éxtasis de harta
contemplación), que vol dir
que va més enllà de tot saber,
més enllà de l’insofrible do-
lor que causa la pèrdua d’un
ésser estimat. I si són dos,
com és aquest el cas, resulta
doblement insofrible. Doncs
bé: Josefina Vidal ha aconse-

guit, amb la seva poesia,
transcendir el dolor. I per no
enfonsar-se en la pena i ul-
trapassar-la, recorre a diver-
ses llicències que, pel fet de
ser poètiques, no només es
permeten, sinó que es valo-
ren. La primera és la distàn-

cia, justa per no veure el cos
present i formar les respecti-
ves siluetes, amb més volitiu
disseny que dades objectives:
“Amb ulls mig closos / miro i
remiro el llindar a distància,
/ com si els meus passos /
iniciessin un balbuceig te-

merós,”. Ho veuen? Per algu-
na cosa portava a col·lació,
parlant de Josefina Vidal,
sant Joan de la Creu, que
tants cops balbuceja en els
seus versos. Encara tindrem
ocasió d’assenyalar unes al-
tres confluències poètiques
entre els autors de Cántico es-
piritual i Trànsit.

EL LLINDAR DEL DOLOR
Diu Josefina Vidal, una mica
més endavant, que té por de
“...traspassar el llindar del
meu dolor” però es cura en
salut “amb els ulls clucs”.
Perquè ara són els ulls, més
concretament, la mirada, la
que entra en escena i orien-
tarà, per negacions. O quan
parla d’una “quietud tempo-
ral”, que és la immortalitat,
en què el temps no actua. I la
immortalitat no és res més
que l’anhel, però un anhel
que té els seus esquers dar-
rere els quals els homes i les
dones correm: materni-
tat/paternitat, fama, glòria,
gestes, el que sigui per pro-
longar la nostra existència,
per aconseguir un simulacre
de perpetuïtat que per nos-
altres té gust a avançament
de la immortalitat. Un altre
cop ens ve sant Joan de la
Creu a recordar aquella tor-
nada que acaba amb les cinc
estrofes de Coplas a lo divino:
“Volé (fui) tan alto, tan alto, / que
le di a la caza alcance”. Aquí la
caça no és res més que un
anhel. Com anhel és tota la
gran poesia de Gerrit Ach-
terberg per salvar la seva es-
timada, no només de l’in-
fern, sinó de la mort, de la

mortalitat. Gerrit Achterberg
(1905-1962), un dels més ori-
ginals poetes del parnàs ne-
erlandès, poesia del qual està
íntegrament marcada per
l’anhel de redimir la seva es-
timada i treure-la, per la mà-
gia de el verb poètic, de l’in-
fern al qual ell mateix la
llança en un rampell de bo-
geria de tràgiques i deplora-
bles conseqüències. És per
que el poeta diu que ha estat
l’intent més reeixit d’un Or-
feu modern per treure la seva
Eurídice del Tàrtar regit per
Plutó.

Després de tretze poemes
monotemàtics, amb belles
troballes de poesia neopan-
teista i cosmopersonalista,
Josefina Vidal s’entrega a una
més gran versatilitat temàti-
ca. La nostra autora titula
aquesta segona part Per la
fragilitat. I segueixen quinze
poemes que no abjuren del
leitmotiv del llibre i alguns
dels quals no tenen res de
fràgils, com: L’instint, Repte,
Nosaltres, A la tardor, El tigre...

El llibre acaba, curiosa-
ment, amb el mateix motiu
que comença, però aquest és
un poemeta en neerlandès
del destacat escriptor holan-
dès Cees Nooteboom i que la
mateixa Josefina Vidal ofe-
reix al costat, traduït al ca-
talà com a El camí. Haig de dir
que és més bonica la versió
de Josefina Vidal que l’origi-
nal del poeta holandès i que,
en ser un bonic final del lli-
bre, també us oferim: “Ara
camino / per viaranys de
somnis i records / mentre es
refreda l’acer candent del
dolor / i la fragilitat l’endu-
reix. / Demà retrobaré les
petjades / que en tornin al
camí / que espera, des de
sempre, / el meu impuls de
vida. / Em llançaré com una
fletxa, / pel temperat passat-
ge del meu trànsit, / vers
l’horitzó de l’infinit”.

Punt de partida
A S S A I G

V I C E N T U S Ó

Vicent Pitarch, Les normes de
Castelló. Textos i contextos.

Edicions de l’Ajuntament

de Castelló. Castelló, 2002.

Abelard Saragossà, Vicent
Pitarch i Manel Pérez, Les

Normes de Castelló, setanta anys
després. Edicions All-i-oli /

Editorial Bromera.

València, 2002.

De les Normes de Castelló a
l’Acadèmia Valenciana de la

Llengua. Acadèmia

Valenciana de la Llengua.

València, 2002.

L
a commemoració,
durant tot l’any pas-
sat, del setanta ani-
versari de la signatu-
ra, a Castelló, de les

bases ortogràfiques que supo-
saven l’adopció de les normes
fabrianes per part dels usuaris
del català en terres del País
Valencià, ha donat una sèrie
de fruits en forma de text im-
près. La majoria, amb un tri-

ple propòsit: la remembrança
emotiva del fet, l’anàlisi de les
circumstàncies en què s’esde-
vingué la fita i la projecció de
la seua influència en els nos-
tres dies. En aquest sentit
destaca Les Normes de Castelló,
setanta anys després, transcrip-
ció de les intervencions de tres
especialistes en una taula ro-
dona convocada per un sindi-
cat, l’STEP. Una triple veu que
incideix en els lligams entre el
valencianisme polític i la re-
cuperació lingüística, la iden-
tificació dels signants amb la
normativa fabriana avalada
per l’Institut d’Estudis Cata-
lans i la necessitat d’un nou
acord civil que capgire l’actual
situació de degradació i supe-
ditació que pateix el català al
País Valencià. Una reflexió a
tres veus en absolut innocent,
sinó ben oportuna, que no es-
catima arguments ni fa servir
eufemismes a l’hora d’ano-
menar les coses. Uns textos

que es clouen amb les parau-
les valentes del professor Ma-
nel Pérez Saldanya que qües-
tiona el paper de l’Acadèmia
Valenciana de la Llengua, rei-
vindica la necessitat que es
tinga en compte la veu dels
escriptors i intel·lectuals va-
lencians i denuncia la política
de genocidi lingüístic que
practiquen els actuals titulars
de les institucions valencia-
nes: “Hi ha moltes maneres de
cometre llengüicidis, i el govern
actual ha optat per la doble
via de l’enfrontament i la ina-
nició: enfrontament amb el
món universitari i cultural, i
inanició amb tot allò que es
refereix a la promoció i l’ús de
la llengua. En un moment
com l’actual de globalització,
de revolució de les comunica-
cions, de multiculturalisme i
de grans desplaçaments mi-
gratoris, aquesta política es
converteix en una política
d’extermini pur i dur”. Unes

paraules i una sinceritat ben
adients, al País Valencià, on
massa sovint les reflexions al
voltant de la situació del cata-
là s’embolcallen de temors,
d’indecisions i de perífrasis.

UN MOMENT HISTÒRIC
Sota el títol Les Normes de Cas-
telló. Textos i contextos l’Ajunta-
ment de la capital que acollí la
fita ha editat un llibre del
professor Vicent Pitarch, acti-
vista omnipresent i impulsor
de bona part dels esdeveni-
ments commemoratius de l’a-
niversari de la signatura de les
Normes. Fidel al seu títol, reu-
neix un seguit de textos, tots
ells signats per coetanis d’a-
quell moment històric. Una
antologia que s’inicia el 1926 i
es clou, bàsicament, el 1936.
Els textos, seleccionats pel
professor Pitarch, es comple-
menten amb un estudi intro-
ductori a càrrec de l’antòleg,
en què, a banda de justificar i

explicar la selecció, s’estén a
argumentar sobre la vigència
de les Normes de Castelló i narra
el procés que culminà amb la
signatura. Un document que,
al capdavall, resulta impres-
cindible per copsar l’ambient
que respiraven els protagonis-
tes d’aquell moment històric i
que ens ajuda a entendre la
importància real de l’esdeve-
niment.

N’hi ha encara una tercera,
de publicació: De les Normes de
Castelló a l’Acadèmia Valenciana
de la Llengua. I el seu interior és
un trajecte, en bona part legal,
a través dels documents que
facilitaren la creació de l’ens
normatiu valencià. El més in-
teressant, tanmateix, resulta
la reproducció facsímil del
document original de les Bases
per a la Unificació de l’Ortografia
Valenciana, més conegut com a
Normes de Castelló i que es con-
serva a la Biblioteca Valencia-
na. Editada per la mateixa
Acadèmia Valenciana de la
Llengua el seu propòsit és clar:
establir un lligam entre les
Normes de Castelló i l’actual ens
normatiu valencià. Una iden-
tificació que no estaria de més
que passara de la lletra im-
presa als fets de cada dia.


