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Albert Sánchez ha presentat el recull de narracions ‘Les edats d’or’

L’home-bala i els seus amics
N A R R A T I V A J O R D I L L A V I N A

Albert Sánchez, Les edats d’or.
Edicions Proa.

Barcelona, 2001.

L’
any passat, Albert
Sánchez va presen-
tar una novetat re-
constituent: Pallas-
sos i monstres, la

història tragicòmica de vuit
dictadors africans (La Campa-
na). Era una contribució nota-
ble a l’assaig català de comen-
çament de mil·lenni, amb vuit
retrats literaris que avançaven
les qualitats artístiques de la
prosa de l’autor. Aquestes qua-
litats es confirmen, o es refer-
men, amb aquest llibre de re-
lats esplèndid, el primer que
publica autònomament Sán-
chez: també l’any passat va fir-
mar, a quatre mans amb Mar-
cello Fois, Compagnie difficili.

PRETEXTOS FANTÀSTICS
Les edats d’or és un llibre agraït,
perquè, d’entrada, és un llibre
intel·ligent. En un dels contes
més sorprenents, Tristos trànsits,
un gos ens explica la reencar-
nació dels tres membres d’una
família en un maniquí, un ni-
not de neu i un espantall. El gos
suggereix que eren morts en
vida, i ara són morts ben vius:
“No són lúcids perquè es cre-
uen molt lúcids”. Els relats de
Sánchez són lúcids. El text de
contracoberta –un text, a parer
meu, força fluix i menys en-
grescador que d’altres d’aquest
gènere– diu que Albert Sán-
chez “es mostra com un narra-

dor ple de maduresa, un es-
criptor amb món propi, i un
autor amb un discurs coherent
i amb coses a dir”. Doncs bé,
encara que es tracti d’un enfi-
lall de tòpics, és veritat. Sán-
chez té coses a dir (res del que
és humà no li és aliè: a Valentí
Puig segur que aquest recull li
agradarà molt) i ha sabut bastir
un món propi (com
Baltasar Porcel, o el
més jove Joan Pons,
amb qui manté no
poques afinitats).

Aquí hi ha una
mica de tot, i la sen-
sació és similar a la
d’entrar en un basar
carregat de gènere
heteròclit. Una dona
lletgíssima que, com
una Penèlope de pa
sucat amb oli, espera
el seu marineret de
rumb incert. Activis-
tes bèl·lics i polítics
que conreen el dile-
tantisme d’una guer-
ra descansada, a la
rereguarda dels cafès
de París; una pre-
sumpta malaltia ve-
nèria, d’allò més kaf-
kiana, que respon al
nom de “cuca del Congo”.

Sovint, Sánchez se serveix de
pretextos fantàstics: un conte
ambientat al començament de
la Guerra Civil, posem per cas,
ens presenta una família de
pagès que viu davant d’un bos-
quet de pins. La peculiaritat del
bosc és que al bell mig hi pesa
un núvol fosforescent. Des de

temps immemorials, a la cana-
lla de la família se’ls diu que, al
bosc, ni parlar-ne d’acostar-s’hi.
L’amo de la casa, però, tindrà
problemes amb els rojos, i
haurà de fugir, també, cames
ajudeu-me: el bosc sembla un
bon lloc per refugiar-s’hi. En-
trar al núvol fóra com traspas-
sar aquella porta verda del mur

de Wells: més enllà del cotó
nebulós, un món fantàstic. La
casa dels granotots. Es tracta
d’un relat impecable sobre l’al-
teritat, amb un final precís
(Sánchez és partidari dels finals
closos, i també en aquest sentit
acostuma a encertar-la).

Els contes de Sánchez tenen
molts elements imaginatius, o,

per dir-ho potser amb més jus-
tesa, fantàstics. Però aquesta
característica, i la mateixa poè-
tica que els inspira i que els
acaba construint, seccionen fi-
delment el cervell humà i fan
llesques arrebossades de la psi-
cologia d’homes i dones. En ai-
xò, aquests relats són d’un rea-
lisme extrem (com els contes de

Kafka). Aquesta mesurada am-
bigüitat, aquest equilibri fet de
forces oposades, constitueix un
dels grans atractius del llibre:
presentació gairebé de rondalla
popular i desenvolupament
d’autor. Realisme en el tracta-
ment de manies i passions dels
personatges, i elements d’una
fantasia radical. No és estrany,

perquè Sánchez és antropòleg i
admira les narracions mítiques
dels antics pobles de la Terra.

Hi ha moments en què sem-
bla com si llegíssim Hrábal o
Mrozeck: els personatges de
Sánchez tenen una ànima apa-
rentment poc llustrosa, de fi-
gurants d’edats d’or de fireta.
Això sí: disposen de les seves
opcions per canviar el rumb de
les coses. Al conte De la revolució
es fa una crítica subtil, i sag-

nant, de l’ortodòxia
marxista. De fet,
qualsevol mena de
poder (d’abús de po-
der) és tractada amb
una ironia àcida. Són
contes plens d’obser-
vacions agudes: “Si
fossin més llargs els
seus serien uns bigo-
tis de serbi, si fossin
més espessos ho seri-
en de portuguès”. Al
conte titulat La fi del
món tres personatges
aristocratitzants de-
cideixen morir ple-
gats, perquè “més
que la vida, allò que
s’estimaven era una
mena de vida, que de
sobte descobrien
amenaçada i dona-
ven per morta”. Com
Zweig. La ironia, i

una mena de lirisme deixat
anar com de passada (“va
transcórrer un lapse indefini-
ble, el plany de les sirenes su-
rant a l’èter. Un plany lànguid,
lànguid i aspre. Com la llepada
d’un gat”), acaben de fer d’a-
quest llibre una obra no única-
ment recomanable. Llegei-
xin-la.

20 anys de poesia a la universitat (de València)
P O E S I A J O S E P L L U Í S R O I G

Selecció de J. Ricart, 20 anys
de poesia a la universitat.

Edicions 96.

Carcaixent, 2001.

D
ins del panorama
editorial actual,
prolix en unificaci-
ons i condensaci-
ons, és de destacar

que determinades editorials
més o menys petites decides-
quen ampliar el seu camp
d’acció i entrar al terreny de la
literatura o, més en concret, de
la poesia. Com és el cas de
Tàndem Edicions de València o
el que ens ocupa: Edicions 96
de Carcaixent: una impremta
que es va editorialitzar quan
passà a comercialitzar agendes
escolars l’any 1996. El 1999 va
botar a la zona literària –poè-
tica– amb una antologia so-
nada: Poemes d’un segle. Poesia
occidental del segle XX, a càrrec
de Marc Granell i d’Isidre M.
Marzo: una aposta atrevida on
els antòlegs seleccionen entre
tots els autors que han publi-

cat en català –originals i tra-
duïts.

També recentment han tret
una col·lecció de plaquettes que
publicarà, a més de diversos
autors, els premis Marc Gra-
nell d’Almussafes –la Ford
també aprofita per a aquestes
coses– i traduccions.

Dintre l’apartat de llibres de
pes acaba d’aparéixer una an-
tologia de poetes relacionats
amb la Universitat de València.
Es tracta del que podríem
anomenar una antologia ex-
tensiva o descriptiva: en pa-
raules de l’antòleg, prova de
donar una llista de tots els au-
tors –dos o tres poemes– nas-
cuts des del 1958 fins al 1981,
tant en català com en castellà.
Des d’aquesta perspectiva hi
ha un error: el llibre no reflec-
teix el llistat de tots els autors
amb un mínim de dignitat, si-
nó que recull tan sols els que
estan al voltant de determina-
des associacions o revistes que
se centren, bàsicament, al vol-
tant de València capital. I si bé
té força interès perquè denota

la vitalitat, el renaixement,
dels moviments literaris, deixa
fora del llistat autors com per
exemple Enric Sòria i Vicent
Nàcher tan sols pel fet de no
atansar-se gaire per la ciutat de
València per a qüestions lite-
ràries. En aquest sentit, es fa
evident que no són tots els que
estan i no hi són tots els que
són, fins i tot per a una anto-
logia descriptiva. També s’ha
de dir que l’ordenació estricta-
ment cronològica no sempre
facilita la lectura, com tampoc
s’anomena a quin llibre perta-
nyen els poemes, o si són inè-
dits. Tanmateix, cal fer esment
que l’antologia, a més, recull
també els autors de poesia vi-
sual i que aconsegueix donar
un panorama polièdric, mal-
grat que sigui aproximat i
desorganitzat, de la poesia més
actual a València i rodalia. I, la
veritat, és ben curiós de fer el
trencaclosques que, potser in-
voluntàriament, ens ofereix el
llibre: crec que des de l’època
d’Ausiàs March i companyia la
poesia no aconseguia uns

fruits tan excepcionals per
aquestes contrades. I el motiu
està possiblement lligat de
manera directa amb les uni-
versitats, amb la democratit-
zació de les universitats: el que
segles enrere feien les corts de
reis o virreis, des dels 70 ho
aconsegueixen les facultats:
crear un ambient de cultiu:
l’eclosió comença de forma
sorprenent per a tots amb els
70, però es consolida i aug-
menta decididament a partir
dels 80, per presentar, de mo-
ment, una gradació decidida-
ment positiva.

AUTORS DE QUALITAT
Tot i que també es consolida el
bilingüisme: València ciutat i
voltants són decididament
castellanoparlants i només en
casos excepcionals, com el
d’Imma Simon, els autors es
decideixen a fer el pas lingüís-
tic: sempre ha costat de passar
el Rubicó. Ara bé, també resul-
ta evident que hi ha molta
qualitat entre els autors, tant
els de castellà com els de cata-

là. I resulta curiós constatar
com els que escriuen en caste-
llà aconsegueixen més reco-
neixement enllà del País Va-
lencià que no aquells que s’hi
dediquen en català: Antonio
Cabrera, Carlos Marzal, Vicen-
te Gallego, Enrique Falcón...
difícilment haurien aconse-
guit a Catalunya el mateix re-
coneixement que tenen ara a
l’Estat espanyol. De la mateixa
manera que els autors valenci-
ans no deixen de ser una
anècdota, en la majoria dels
casos, per als catalans. Encara
que el problema és de qui s’ho
perd i no de qui s’ho troba.
Perquè, de debò que al País
Valencià, a la Universitat de
València i més enllà, s’està co-
ent, en català i en castellà, bo-
na poesia. I aquesta antologia
n’és un reflex parcial i, mal-
grat les mancances que hem
anomenat, té la gràcia indis-
cutible que presenta un llistat
de noms –els més joves gaire-
bé verges literàriament– ben
interessant i, en molts casos, a
tenir en compte: és el llibre
perfecte per als que s’estimen
la poesia i els trencaclosques.
I no ho dic amb ironia.


