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El periodista i assagista Francesc-Marc Àlvaro

Sense intencions morals
A S S A I G F È L I X R I E R A

Francesc-Marc Àlvaro, Ara si
que toca!. Edicions 62.

Barcelona, 2003.

F
rancesc-Marc Àlvaro,
articulista i professor
a la Facultat de Co-
municació Blanquer-
na de la Universitat

Ramon Llull, ha construït, en
forma d’espiral literària que
va des del passat al present i
des del present al passat, un
relat audaç en què analitza
un temps en què encara ha-
bitem, el de Jordi Pujol. Una
anàlisi en espiral que pretén
en el seu recorregut mostrar
els moments de veritat que
s’amaguen en l’acció política,
amb la finalitat d’establir-ne
les claus, les raons i les moti-
vacions, sorgits durant
vint-i-tres anys de govern ca-
talà. Veurem desfilar, sense
excepció, totes les personali-
tats de la política catalana
que han construït la lògica
del pujolisme fins a la desig-
nació d’Artur Mas com a can-
didat a president de la Gene-
ralitat de Catalunya. La clare-
dat en l’exposició, la varietat
dels testimonis directes, el
detall amb què es descriu
l’acció política i l’anàlisi con-
cisa converteixen Ara sí que
toca! en una conversation piece
política, comparable a les
conversation piece de la pintura
anglesa del segle XVII, al si-
tuar-nos davant d’uns retrats

polítics que semblen convi-
dar el lector a prendre part en
les seves accions polítiques,
sent un gènere pictòric que,
com el món descrit per Fran-
cesc-Marc Àlvaro, no idealitza
els personatges que retrata.
Aquesta singular conversation
piece mostra el caràcter de les
persones més rellevants del
pujolisme, les seves virtuts i
les seves debilitats, i s’ocupa
tant de la paraula com de
l’acció de cadascú, sense cap
intenció moral. L’intent de
revelar les claus del pujolis-
me, d’establir els nous llen-
guatges polítics i d’interpre-
tar els fets no es realitza tan
sols mirant les grans batalles
polítiques sinó també els fets
quotidians i domèstics que
les inicien, cosa que ens per-
met observar que molt sovint
és el factor humà, l’atzar, allò
que és fortuït, el que deter-
mina la política.

REFLEXIÓ PROJECTIVA
Hi ha tres aspectes centrals en
els quals recolza la reflexió
projectiva de Francesc-Marc
Àlvaro. El primer se centra en
l’evolució del llenguatge del
nacionalisme català, que ha
passat del llatinòrum, estatge
tradicional del pujolisme, a
una més gran concreció del
missatge polític en què el
llenguatge busca l’acció. Tal
com van posar de manifest
Josep Antoni Duran Lleida a la
conferència Nous temps, nous

reptes, noves il·lusions, noves opor-
tunitats per a Catalunya: un pro-
jecte per compartir plegats, l’oc-
tubre del 2001, i Artur Mas a
la conferència Catalunya sense
límits: els nous horitzons del nostre
projecte de país, l’octubre del
2002, en què “l’enigmàtica
correlació” entre el naciona-
lisme i els altres ha donat pas
a una “interdependència
pragmàtica” amb tots aquells
elements amb els quals du-
rant aquests vint-i-tres anys
hem estat en tensió, moder-
nitat-tradició, llengua-cultura,
Espanya-Catalunya, fet que si-
tua el nacionalisme català da-
vant la possibilitat d’aconse-

guir un llenguatge completa-
ment nou, en què el pujolisme
inspiri però no limiti, sent
majoria però no totalitat.

El segon aspecte fa referèn-
cia a un dels temes clàssics de
la teoria política, la manera de
conquerir i exercir el poder,
en aquest cas plantejat com
una paradoxa, ja que el procés
de successió de Jordi Pujol ha
propiciat que Artur Mas hagi
de conquerir el poder a partir
d’exercir-lo. Un exercici del
poder basat a dotar de lide-
ratge el que és nou, de fer-se
entendre. Francesc-Marc Àlva-
ro fa un seguiment de les ac-
cions que van permetre a Ar-
tur Mas situar-se com a candi-
dat a la presidència de la Ge-
neralitat, i dotar-se d’un nou

equip-generació que ha de
crear, en l’exercici del poder,
les condicions per conque-
rir-lo, i permet que el lector
vegi una nova generació de
polítics que avui ja lideren
l’acció de govern.

LA IMATGE DE L’ESPIRAL
El tercer aspecte, i per mi el
més rellevant, em permet
tornar a incidir en la imatge
de l’espiral que, anant del
passat al present i del present
al passat, busca poder desxi-
frar, a partir de l’observació
de tots els aspectes que con-
formen el pujolisme, que el
secret polític de Pujol no des-
cansa en la complexitat del
món que l’envolta sinó en la
simplicitat del seu projecte
polític (“menys és més”, ad-
vertia Mies van der Rohe) i
aconsegueix teoritzar i posar
en pràctica totes les seves
iniciatives des d’un únic ob-
jectiu, Catalunya. La dimen-

sió política de tots
aquells que vul-
guin transcendir la
política a Catalu-
nya es mesurarà a
partir de l’ampli-
tud amb què es re-
fermi aquest únic
objectiu, Catalu-
nya, i fins a quin
punt s’és capaç de
mantenir íntegres
dintre d’un mateix
les diferents inici-
atives polítiques
que calgui adoptar
en el futur. El lli-
bre de Fran-
cesc-Marc Àlvaro es
revela com un no-
table assaig perio-
dístic sobre allò
que el poder té
d’ineluctable.

Una ira lúcida
i ben creativa

P O E S I A

L L U Í S A L P E R A

Maria Beneyto,
Bressoleig a l’insomni de la ira.

Bromera. Alzira, 2003.

E
dicions Bromera, per
tal de celebrar el cin-
quantè volum de la
seua col·lecció de po-
esia, no sols ha fet un

magnífic canvi de disseny sinó
que ha tingut la magnífica
idea de presentar-lo acompa-
nyat d’un incomparable poe-
mari d’una de les creadores
més carismàtiques del País Va-
lencià: Maria Beneyto. Caldrà
recordar d’entrada que el fet
de la creativitat literària enca-
ra vigent en l’anomenada ge-
neració valenciana dels 50 és
sorprenent i confirma que la
lírica al País Valencià és i ha
estat un dels gèneres més fe-
cunds de la història literària.
Més enllà del fenomen Estellés,

amb més d’un centenar d’o-
bres poètiques, el fet que
membres d’aquella generació
–la dècada prodigiosa, qualifica-
da així per algun crític–, com
és el cas de Maria Beneyto i els
recentment traspassats Matil-
de Llòria i Jaume Bru i Vidal,
hagen publicat poemaris dar-
rerament és encoratjador per a
aquells que ens dediquem a la
poesia.

AMOR PER LA TERRA
Maria Beneyto (València, 1925)
ha publicat alternativament
en castellà i en català. Va tras-
passar la barrera de la primera
llengua (família, escola i for-
mació autodidacta en castellà)
per motius de forta convicció
d’identitat amb el país en què
havia nascut, i ha mostrat tant
en la seua obra en català com
en la vida un apassionat amor
per la terra, per la gent i pel
llegat cultural dels valencians.
Aquesta actitud positiva d’in-
tegració i l’enorme capacitat

lingüística en la pràctica lite-
rària en català han fet possible
la consolidació d’una gran es-
criptora.

Coincidint amb la concessió
del premi de les Lletres Va-
lencianes l’any 1992, Maria
Beneyto va donar un esclat
espectacular, com el ressorgi-
ment d’una au fènix després
de 18 anys de silenci, i va pu-
blicar una quantitat impressi-
onant de reculls poètics en la
dècada dels 90. Concretament
en català va publicar: Després
de soterrada la tendresa (1993),
Elegies de pedra trencadissa
(1997) i ara Bressoleig a l’insomni
de la ira (2003).

Podríem aventurar que els
tres darrers poemaris en cata-
là mantenen un fort tret co-
mú: tornar a la realitat mit-
jançant el record, a través del
temps, com si poguéssem in-
centivar novament les vivèn-
cies del passat. Des de la luci-
desa, Beneyto dins el seu
darrer poemari Bressoleig a
l’insomni de la ira pretén aca-
ronar la seua infantesa, a base
de bressoleig i de cançons per
tal d’adormir i de defensar la
ira del malson (principal-
ment, la Guerra Civil i les se-
ues conseqüències).

El primer poema esdevé la
clau de tot el poemari. La po-
eta reconeix la incapacitat, la
torpitud, que mostra el jo poè-
tic a l’hora d’acaronar i ador-

mir la ira que arrossega des de
la infantesa. Tan sols Ella –la
mare, un dels eixos temàtics
de la lírica de Beneyto– sabria
i podria fer-ho. En evocar un
món del passat a través dels
records de la infantesa, l’au-
tora reprèn de nou un tema
constant al llarg de la seua lí-
rica: l’evolució i involució del
jo líric femení mitjançant la
dialèctica entre mare i filla.
Cosa que ja havia fet, per
exemple, en Tocar mare del
poemari Després de soterrada la
tendresa. Ara torna a utilitzar
aquesta dialèctica amb un
nou element desassossegador:
la ira que, talment com l’amor
i la tendresa –dos elements
consubstancials al jo líric de
Beneyto– irromp en aquest
nou poemari “rebel, enfuris-
mada, insomne” i profunda-
ment pertorbador.

EL CALIU DE LA MARE
Des de la boira del temps patit
–“conta / com va ser la caiguda
de l’Imperi / Romà”– el jo líric
encara voldria un fusell per
“matar pedres –que no ets ca-
paç de més– i udolar a la lluna
/ com els llops”. Des de la dis-
tància de la Guerra Civil i la
cruel postguerra, Beneyto re-
clama encara “tocar mare”, re-
fugiar-se dins el seu caliu, “fer
nono” i aspirar al “miracle /
d’una pau invisible, d’un amor
/ ple de mel –i de mosques”.

En paraules de l’autora, la
intenció del seu poemari és bà-
sicament de lligar aquest Bres-
soleig a l’insomni de la ira amb el
primer poemari en català: Altra
veu (1952), com una “petita
commemoració”.

El nou poemari esdevé alho-
ra una mena de calaix de sastre
no sols pels records i els temes
reiterats per l’autora, sinó tam-
bé per les lectures o les preo-
cupacions d’actualitat amb què
l’escriptora valenciana contem-
pla el món.

Per tal de combatre i poder
bressolar aquest terrible insomni
de la ira, Beneyto compta, un
cop més, amb dos elements que
ha mostrat força al llarg dels
anys: la tendresa i el lirisme.
Tot un encert d’imatges i de
metàfores, així com uns colpi-
dors diminutius seguint la vella
tradició valenciana, aixequen
l’alè poètic en aquest lúcid ba-
lanç de resposta irada del
temps i de la vida viscuda. D’al-
tra banda, imatges com ara “el
pixum dels angelets”, “un amor
ple de mel –i de mosques”,
“ossets per tot arreu”, “la mare
està coixeta del bac” certifiquen
en l’àmbit d’expressió poètica
un contínuum de la lírica be-
neytiana del realisme històric
valencià dels 50 així com l’em-
penta lírica amb què Maria Be-
neyto acara, amb vigor i encert,
als seus 78 anys, el seu darrer
poemari.


