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Víctor Alba ens mostra novament la seva peculiar visió del món

Un diccionari per pensar
A S S A I G

M I Q U E L P O R T A P E R A L E S

Víctor Alba, Diccionari de les ximpleries.
Laertes. Barcelona, 2001.

D
es de fa un temps, el lector
sap que cada any té una cita
amb Víctor Alba. És a dir,
una cita amb els particulars
diccionaris que aquest peri-

odista i escriptor de raça ens ofereix com
qui no vol la cosa. Després del Diccionari
de la mala llet, i del Diccionari de les cabro-
nades, ara ens arriba el Diccionari de les
ximpleries, les bajanades, les badoqueries i les
trapelleries, on l’autor comenta qüestions
d’actualitat. Sisplau, que ningú no s’es-
candalitzi pels títols. No es tracta d’una
mera provocació. I és que el món està
farcit de personatges, successos i situa-
cions que permeten d’omplir dicciona-
ris d’aquesta mena.

Com ja suposa el lector, som davant
uns diccionaris d’aquells que s’anome-
nen d’autor. En el cas de Víctor Alba, el
segell personal –el toc de distinció– es
troba en la cultura, la informació i el
sentit de l’humor que manega l’escrip-
tor. Una cultura que li permet expli-
car-nos coses que molts de nosaltres no
sabem, una informació que fa que res no
se li escapi, i un sentit de l’humor que
aconsegueix que ell i nosaltres ens ri-
guem, per així dir-ho, del mort i de qui
el vetlla. Però, que el lector no s’equivo-
qui: els diccionaris de Víctor Alba van
més enllà de la pedagogia i l’entreteni-
ment en oferir una fotografia, sovint
desencisada, del nostre present. Però
que el lector no es torni a equivocar: els
diccionaris de Víctor Alba no s’esgoten,

ni de bon tros, en la simple descripció de
les nostres misèries. L’autor va més enllà
i, en uns temps en què el missatge està
absolutament desprestigiat, ell ens en
dóna una bona dosi, de missatge. Es
tracta, però, d’un missatge que s’allunya
de la tòpica rentada de cervell de l’ en-
gagé professional. I bé, ¿quin missatge?
Si no m’erro, per dir-ho de forma col·lo-
quial, aquest: prou animalades.

En aquest últim lliurement, de ma-
nera a voltes subtil i a voltes expeditiva,
Víctor Alba ens introdueix en el món de,
com dèiem abans, les nostres animala-
des. ¿Cal posar alguns exemples? Doncs,
els posarem a la manera interrogativa.
¿Com és possible que es rebaixi la con-
demna d’un violador a punta de nava-
lla? ¿Què és el que ha passat quan els

excomunistes fan negocis i carrera en el
si de la dreta? ¿Cap on anem quan es
dóna el cas que els penúltims a arribar
neguen el pa i la sal als últims? ¿Què
succeeix quan hi ha gent que prefereix
ser monja abans que intel·lectual? I po-
dríem seguir. Estant el pati com està,
¿què fer? Potser tot es redueixi al que
aconsella un proverbi que Víctor Alba
cita, precisament, en la entrada ximple
ria: “No contestis al ximple d’acord amb
la seva ximpleria, per tal de no fer-te
com ell. Contesta al ximple segons la
seva ximpleria, per tal que no es cregui
assenyat”. Aquest diccionari pot fer plo-
rar o riure, segons sigui el lector. Però, el
que és clar és que fa pensar. Els diccio-
naris de Víctor Alba són molt més que
un diccionari. Aquesta és la seva gràcia.

N A R R A T I V A

Pirueta narrativa
E N R I C C A S T E L L Ó

Vicent Borràs, L’últim tren.
Premi Joanot Martorell. Bromera.

Alzira, 2001.

L’ últim tren, novel·la guanyadora del
premi Joanot Martorell de l’any
passat, relata els avatars d’una

nissaga de dones i de la seva relació amb
el ferrocarril, des de la construcció de la
via fèrria València-Xàtiva a mitjans del
segle XIX, fins a la moderna actualitat
dels rodalies amb aire condicionat i fil
musical. Aquesta és l’espina dorsal al
voltant de la qual s’aborden els conflic-
tes entre els personatges: traïcions, his-
tòries d’amor i enveges.

La novel·la encerta en el retrat de la
societat valenciana i de diversos mo-
ments històrics marcats per la lluita
entre carlins i liberals, feixistes i rojos,
llibertaris i conservadors. Una història
relatada en un context d’enfrontament
entre el progressisme i la reacció que
explora en les implicacions d’aquell en
les relacions personals i familiars. El lli-
bre tanca aquesta dicotomia amb una
crítica a la generació que va lluitar per la
democràcia als anys 60 i 70, i més tard
es va acomodar als 90, deixant de banda
la forma de vida i els ideals pels quals va
combatre. A més, també exposa un al-
legat a favor de la recuperació de la
memòria històrica a partir dels nostres
vestigis i de la gent gran que ens envolta.

En els primers moments, l’obra gene-
ra una percepció d’escriptura compulsi-
va, a raig: fils narratius sense cap, histò-
ries aparentment inconnexes que no
semblen trobar final ni lligams entre
elles... Fins ben avançada la novel·la, el
lector no trobarà punts de suport per
continuar l’ascensió al cim. Res més
allunyat dels tres actes narratius naturals
de plantejament, nus i desenllaç. Borràs
trenca els fils argumentals de la història
gairebé per sistema, jugant al descon-
cert des de l’inici i portant el lector en-
davant i endarrere, fins al punt d’arribar
a marejar-lo un gra massa. La història
d’aquesta novel·la cavalca sobre una pi-
rueta narrativa de la qual l’autor no surt
del tot ben parat, un d’aquells triple
salts amb poltre on l’acròbata cau de
peus gairebé de miracle, balancejant-se
per trobar l’equilibri.

Absteniu-vos els qui llegiu a estones, o
els qui exigiu que se us presentin clara-
ment els personatges en els primers
fulls. A empentes i rodolons, Borràs
anirà cosint els pedaços de la seva his-
tòria, relacionant els personatges que ha
situat al segle XIX amb els de l’actualitat,
de manera que el lector pacient trobarà
el sentit a cadascuna de les parts del
text, si abans no ha abandonat el joc que
li proposa l’autor. En aquest sentit, L’úl-
tim tren és una obra de certa complexitat
i poc amiga de la tauleta de nit, ja que
necessita d’una col·laboració constant
del lector, a qui demana confiança de
forma insistent. Tanmateix, si bé a nivell
narratiu s’apunten certes dificultats,
l’estil de Borràs és treballat i polit, lin-
güísticament acurat i en molts mo-
ments poètic; un llenguatge propi de
professor i assessor literari.

Amb L’últim tren, Vicent Borràs conso-
lida la seva trajectòria, després de pu-
blicar Sala d’espera (1996) i Notes finals
(1999). Enriqueix així l’obra del cada cop
més nombrós estol d’autors que està
sorgint de la comarca de la Ribera, i
concretament d’Algemesí, ciutat d’on
també han eixit escriptors que actual-
ment estan produint com ara Vicent Jo-
sep Escartí i Francesc Viadel.

MIQUEL ANGLARILL / ARXIU

El poeta Jordi Pàmias

Crònica poètica d’un mil·lenni
P O E S I A

A N D R E U G O M I L A

Jordi Pàmias, Fuga de mil·lenni. Proa.

Barcelona, 2001.

J
ordi Pàmias (Guissona, 1938) ens
ofereix amb aquest Fuga de mil-
lenni la seva visió particular so-
bre el final del segle XX, tot pa-
lesant la mil vegades anunciada

deshumanització de l’home. De tota
manera, aquest no és, precisament, el
millor poemari d’un guanyador del
Carles Riba (Flauta del sol, 1978) i el Vicent
Andrés Estellés (Àmfora grega, 1985), en-
tre d’altres. Partint de la sentència de
Wordsworth, “la poesia constitueix, en
el fons, una crítica de la vida”, Pàmias
passa comptes amb un final de mil·lenni
que ell ha tocat ben de prop. Almenys, el
fet d’haver viscut la segona meitat del
segle passat, li atorga una certa autoritat
per posicionar-se davant d’ell i descriure
com ha avançat fins al dia d’avui, amb
un món gris, trist i famolenc com a he-
rència. Tanmateix, el poeta esgrana els
primers versos des de l’esperança. Com
si fos una simfonia, divideix el volum en
una introducció, que ens posiciona di-
rectament sobre el que vindrà després,
una primera part (Secreta dissonància), on

la mort de Déu i els símils bíblics justi-
fiquen una cita engrescadora de l’Apo-
calipsi, un Interludi lleuger, que és talment
l’adjectiu que millor defineix aquests set
poemes, i una Represa i final, amb un
principi prometedor format per la seva
percepció de Bacon, Caravaggio i Pica-
bia, però que acaben convertint la de-
núncia següent que fa de la situació als

Balcans, la fam al món, la desertització
i el clonatge d’animals en pura anècdo-
ta. No és que allò que explica sigui banal
–és força transcendent–, sinó que al-
guns poemes, com ara Clonatge o Txernò-
bil, esdevenen caducs, llegits dos anys
després de la seva escriptura. El pitjor
que li pot passar a un poema és que, fora
del seu context, no entenguem res, que
no sigui res més que una crònica.

MÉS ENLLÀ DE L’ACTUALITAT
Si ens hem de quedar amb alguns poe-
mes de Fuga de mil·lenni, haurem d’adre-
çar-nos a aquells que miren més enllà
del dia i que recorden altres versos del
poeta procedents del fantàstic Flauta del
sol o El camí de ponent (1990), on ens deia
que l’“Atzar i la mort són l’única certe-
sa”. Només amb aquest vers anterior
podríem resumir el darrer poemari de
Pàmias. Aquí, a la composició Desarre-
lament, en què retrata el desencís que
patim tots dins aquest món atrotinat,
i a Isaïes, on certifica la mort dels pro-
fetes amb el traspàs de Déu, trobem el
millor poeta, capaç de condensar la
seva expressió i donar-li, alhora, vola-
da. El que sí que cal destacar és l’es-
tructura metapoètica del volum, ja que
comença i acaba amb un cert toc d’es-
perança, malgrat tot el neguit que in-
trodueix.


