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El poeta valencià Lluís Alpera

La bella fortalesa
del combatent

P O E S I A

M A N E L G A R C I A G R A U

Lluís Alpera, Els bells papirs
d’Alexandria. Pròleg d’Antoni

Vidal Ferrando. Moll.

Palma, 2003.

F
óra pretenciós des-
criure a grans trets,
ara i aquí, la vasta,
sòlida i potent obra
poètica de Lluís Alpe-

ra (València, 1938). I ho seria
perquè Alpera és un dels nos-
tres poetes actuals més signi-
ficatius, autor d’una obra que
es va iniciar els anys seixanta
i que ha estat plenament rati-
ficada amb la publicació de
Cavalls a l’alba, la seua obra
completa publicada el 2001
per l’editorial Tres i Quatre.
Un referent clar, ineludible i
precís, per tant, de l’excel·lent
moment poètic que està vivint
el País Valencià: guiatge per a
molts de nosaltres, estudiós
d’autors, antologador, crític
literari, professor i un llarg
etcètera que el definirien, si
em permeten dir-ho, com un
veritable clàssic en vida.

Dites aquestes primeres lí-
nies d’obligat compliment
–tant pel gran respecte i con-
sideració, dit sense embuts,
que em mereix la seua poesia
com pel compromís i el com-
bat de la seua tasca cívica i
cultural– sols els podria dir
que aquest llibre és, així de
clar, un llibre excel·lent, sense
fissures ni falses concessions,
un llibre que ens rescata i ens
lliura el millor vers que el po-
eta valencià –resident fa
molts anys a Alacant, ciutat
on realitza, malgrat els greus
problemes sociolingüístics
atiats pel govern de la dreta
més reaccionària, una ingent i
sempre necessària tasca de di-
fusió i promoció de la litera-
tura en llengua catalana– ha
sabut guardar dins del flascó
més preciós de la seua veu
creadora. És més, aquest llibre
ja estava inserit, al final i amb
l’acotació de poemes inèdits,
dins de l’obra completa adés
citada, però ara surt editada
en el vell i bell format de la
col·lecció de poesia de Moll en
format individual.

Aquells que en el seu mo-
ment vam gaudir de la seua
lectura l’hem pogut assaborir
de nou amb tota la seua in-
tensitat, perquè aquest llibre
mereixia mostrar-se singula-
ritzat, i fer-ho, a més, en una
col·lecció tan emblemàtica
com La balenguera de la també
imprescindible editorial Moll,
vist açò com a fruit o signe de
les estretes i vigoroses relaci-
ons literàries que sempre ha
mantingut el poeta amb les
Illes. I paga veritablement la

pena fer-ho perquè en ell tro-
bem el millor Alpera, un dels
poetes que mereix amb es-
creix ésser considerat cabdal
en la literatura catalana con-
temporània, un poeta que ha
combinat amb intensitat, ri-
gor i lucidesa les veus tant
d’Ausiàs March com les del
millor Vicent Andrés Estellés,
la millor poesia de Virgili o
Pavese, Neruda o de poetes
grecs tan diversos com Homer
i Epicur fins als contempora-
nis Seferis i Kavafis. No tema
el lector: no estic exagerant.
Ho comprovarà quan s’endin-
se pels vint-i-tres poemes que
el componen: un pòrtic, bastit
a mena de punta de llança on
la referència a l’Ulisses homè-
ric ja ens traça les múltiples
línies estètiques (el viatge, la
recerca, la mort, el desig, el
vitalisme, la dissort del po-
ble, la veu profètica, la passió
amorosa, el crit de la terra, el
sensualisme...) que es desen-
voluparan al llarg de les dues
parts (una primera, introdu-
ïda precisament per una cita
de l’Eneida, bastida per onze
poemes, i una segona, intro-
duïda per una cita del Neru-
da de Residencia en la tierra,
amb dotze poemes, tots ells

construïts amb tendència al
dístic elegíac i a l’aleixandrí)
i es veurà culminada amb el
poema final, amb clares re-
miniscències de l’Ars amandi
ovidià, un precisament titu-
lat Epitafi i dedicat a la seua
companya.

SENSE TRAMPA
Un llibre, doncs, com molt bé
esmenta en l’assenyada i
plaent introducció el sempre
acurat poeta de Santanyí An-
toni Vidal Ferrando (que
d’altra banda coneix molt bé
la poètica alperiana pel fet, si
més no, de pertànyer a la
mateixa generació i compar-
tir bona part de les mateixes
línies estètiques), que parla
“d’una poesia sense trampa,
d’un llarg peregrinar cap a
les platges de la llibertat i del
coneixement. Perquè fa esto-
na que Lluís Alpera escriu la
mateixa obra. Amb aquella
veu poderosa i inequívoca,
que Espriu ja identificà el
1979, i amb els temes de
sempre –l’amor, la mort, el
pas del temps, la dissidèn-
cia– ha anat elaborant un
discurs que constantment
s’enriqueix amb nous mati-
sos, amb noves preguntes i

amb noves possibilitats. Par-
lam d’una poesia sense
trampa. Tal com Marguerite
Yourcernar la volia, té espais
d’obscuritat, que és com que
dir de llum engadora. Ni més
ni menys que els que té el cor
de l’home”.

Efectivament, no enganyo

ningú quan dic que aquest és
un dels llibres més captiva-
dors, sensuals, desconcer-
tants i reflexius de la llarga i
potent producció de Lluís
Alpera. I no enganyo ningú
quan els recomano, sincera-
ment i humilment, la seua
atenta i encisadora lectura.

Passió turca

N A R R A T I V A

J O A N A G U T

Emine Sevgi Özdamar, La
vida és un caravanserrall.
Traducció de Ramon

Monton. Proa.

Barcelona, 2003.

E
mine Sevgi Özdamar
va néixer l’any 1946
a Malatya (Anatòlia
Central, Turquia). Ha
viscut a cavall entre

Turquia i Alemanya. Ha escrit
obres de teatre, ha estat di-
rectora i actriu en diversos
muntatges escènics i també
ha participat en el món del
cinema. Destaquen en la seva
obra literària, publicada ori-
ginalment en alemany, les
novel·les El pont del Corn d’Or i
La vida és un caravanserrall.

Turquia personifica el pont
que uneix Orient i Occident.
Durant segles l’Imperi Otomà
va fer tremolar Europa i els
seus dominis s’estengueren
sobre una bona part del con-
tinent, i abastà extensos terri-
toris del Pròxim Orient. País
majoritàriament musulmà,
Kemal Atatürk, a partir de

mitjans dels anys vint del se-
gle XX, modernitzà l’Estat,
suprimí el vel de les dones,
establí un codi civil laic, eli-
minà el califat i va adoptar
l’alfabet llatí. Amb aquestes
reformes radicals Turquia va
entrar de ple en la moderni-
tat, per bé que la inèrcia de la
història continuava regint la
vida dels ciutadans otomans.

La vida és un caravanserrall,
novel·la de caire autobiogràfic,
relata els anys de formació
d’una noia turca. Des del ven-
tre de sa mare, Fatma explica
el món que l’envolta, els pa-
res, els avis, els germans, on-
cles i ties que integren l’uni-
vers de la nena que creix a
Anatòlia, Istanbul, Bursa i An-
kara, sempre darrere els ne-
gocis ruïnosos del pare, que fa
de constructor de cases. El
carrer i el bigarrat ambient de
la família constituiran la seva
veritable escola. Els personat-
ges singulars del barri, ende-
vins, bojos, clergues il·lumi-
nats, venedors ambulants,
nens i nenes, omplen l’horitzó
de Fatma, amb les arrelades
supersticions d’un poble que
viu en la misèria i que guarda
memòria dels morts. El món

secret de les dones, que no
duen vel però que arrosseguen
segles de submissió, també hi
és present, com ho és la pugna
política entre el governamen-
tal Partit Demòcrata i el Partit
Republicà del Poble.

TURQUIA ANCESTRAL
Özdamar en la seva novel·la
penetra en el fons de la Tur-
quia ancestral, amb els seus
mites, les rondalles populars,
els costums de la vida quoti-
diana. En aquest sentit, La vida
és un caravanserrall constitueix
un llibre d’un gran valor et-
nològic, una obra que ens
apropa a un vell país en con-
tacte amb Occident però que
té les arrels profundament fi-
xades en l’Orient islàmic. La
novel·la mostra el contacte
entre dues cultures: el cinema
i la mesquita, l’hospital i els
encanteris. I enmig de la con-
frontació entre aquests dos
mons, una noia, la protago-
nista, es pregunta en un mo-
ment de crisi vital, als albors
de l’adolescència: “Com em
dic? Qui sóc? Quants anys
tinc?”. Qüestions que es plan-
tejarà fins que partirà cap a
Berlín a engruixir la colònia

d’immigrats de cares fosques
que faran les feines més pe-
noses de la renaixent RFA dels
anys seixanta i setanta.

Escrita en primera perso-
na, la novel·la d’Özdamar té
un estil desbordant, selvàtic,
d’una oralitat total. L’autora
no estalvia repeticions quan
ho considera oportú per mo-
nòtones que puguin semblar,
amb repetides incursions en
una mena de realisme màgic:
“Vaig veure a l’habitació, so-
ta els nostres llits voladors,
tres homes, vuit nens, va-
ques, gallines, un jove que
tenia a les mans fulles de
noguera, fileres de formi-
gues, dos àngels amb aspecte
de persones amb quaderns a
les mans, les làpides sepul-
crals, un ocell nu, els esperits
de la panxa”. Un llenguatge,
en definitiva, d’una riquesa i
d’una fantasia sorprenents,
com de faula oriental. La vida
és un caravanserrall és una no-
vel·la molt remarcable, de
vegades un pèl excessiva, pe-
rò d’una eficàcia literària
contundent. És de destacar la
traducció de Ramon Monton,
que ha fet una feina magní-
fica.


