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Joc nou

Tortosa i Budapest

M
ig d’assaig
mig de me-
mòries, el lli-
bre d’Albert
Roig Cecília

de Florejats (Editorial
Montflorit), premi de nar-
rativa Cristòfol Despuig de
Tortosa 2006, és un elogi de
la tortosinitat i de la seva
gent –Sebastià Juan Arbó,
Artur Bladé Desumvila i el
pintor Francesc Gimeno–,
tot i que els materials que
aplega el text se centren en
dos noms: Francesc Vicent
García, el conegut Rector de
Vallfogona, i Blai Bonet, a
través d’unes cartes que el
poeta mallorquí envia al tor-
tosí, l’any 1989, tot lligat
pels suds saborosos, com el
sol africà de Santanyí i el
sud brasiler de Manoel de
Barros, com ens diu el pro-
loguista Xavier Lloveres.

Cançons populars, cor-
randes, records, vocabulari,
ficcionadors de la tortosini-
tat, opinions d’altres autors,
entre els quals hi ha Josep
Pla –que deia que “Garcia és
l’home del barroc per
excel·lència i, per tant, la
seva puerilitat fou ben es-
cassa”–, Baltasar Porcel, Pe-
rejaume, Gerard Vergés,
J.V. Foix, Manuel Pérez
Bonfill, la recupareció del
poeta tortosí Abu Bakr al-
Turtusí, la peça escrita per
al Festival Internacional de
Teatre de Tortosa Entre cul-
tures, proposada per Ricard
Salvat..., tots participen en
aquesta festa.

Una festa del llenguatge,
tal com ja passava amb Cór-
rer la taronja. El so que raja
de les fonts de la llengua.
“De tots los pans que ha po-
sats / en la seua taula Amor
/ sens dubte que és lo millor
/ Cecília de Florejats”. La
mirada del lector sobre la
pintura de Francesc Gime-
no i sobre la jocositat del
Rector de Vallfogona surt
més neta, després d’aques-

lació que va patir en boca
del feixisme i el comunis-
me, màquines de mentides.
És una variació d’allò que
va dir Adorno, que després
d’Auschwitz seria difícil es-
criure més poesia. Llibre
nocturn, aquest, fosc, trau-
màtic. L’intent de rescatar
la comunicació després dels
camps de concentració i la
barbàrie nazi-comunista,
mal que sigui gràcies a una

Albert Roig ens ofereix un llibre diürn, solar, ‘Cecília de Florejats’, ple de
referents culturals tortosins ● ‘La llengua exiliada’, del Nobel hongarès Imre
Kertész, és el contrari, un llibre nocturn, fosc, traumàtic ● Emili Teixidor

És tan vella com la lite-
ratura mateixa la dis-
cussió sobre el pes es-
pecífic de l’escriptura,

la seva densitat o qualsevol
altre concepte figurat que es
vulgui fer servir. A partir de la
consistència física, extensió i
complexitat bàsicament, sem-
bla inevitable l’establiment de
categories. En d’altres temps,
quan la literatura (com l’art en
general) era un valor en si, una

línia discutible en els límits però
més o menys clara en els blocs
generals i en els conceptes se-
parava els textos convencional-
ment importants i seriosos dels
lleugers, i els practicants dels
segons operaven gairebé sem-
pre excusant-se al davant dels
practicants dels primers.

Ara aquesta dialèctica ha
mutat. La línia no separa cultes
de frívols, sinó autors difícils,
incomprensibles, allunyats de

la realitat quotidiana, d’autors
d’èxit que parlen als ciutadans
de les coses que els interessen
i preocupen, i són aquests els
ben considerats, els displicents
davant dels altres. Per des-
comptat, tant en un cas com
en l’altre tot plegat no és tan
clar ni els blocs són nítids, però
l’evolució no deixa de ser signi-
ficativa del canvi de valors, i al
cap i a la fi d’objectius, de la so-
cietat intel·lectual.

Tant en un
cas com en
l’altre tot
plegat no
és tan clar
ni els blocs
són nítids

Illes perdudes

Albert Roig ha guanyat el premi de narrativa Cristòfol Despuig de Tortosa. CRISTINA CALDERER

Miquel
de Palol

La lleugeresa

llengua oste, manllevada,
exiliada, és la feina que ens
proposa l’autor.

La llengua, com el món de
la consciència d’una nació.
L’intent de negar l’existèn-
cia d’una gran literatura,
perquè així res obliga el crí-
tic, ja que tampoc existeix la
qualitat. I això elimina qual-
sevol possibilitat d’error del
crític. Si no hi ha gran lite-
ratura, tot és dolent, tot és
inútil. O la substitució del
llenguatge per un altre de
més racional, de més prag-
màtic: el de l’economia. El
llenguatge espasmòdic dels
imperatius econòmics. Són
maneres de desplaçar sub-
tilment el llenguatge de la
veritat per fer-nos sentir el
llenguatge de les borses, dels
capitals, de les màfies.

En el retrat de Sándor Márai,
ens explica que l’Estat tota-
litari és el que ens obliga a
triar, el que ens obliga a des-
truir conscientment el jo
que protesta dins meu. “El
comunisme és una tragèdia,
però el veritable enemic és
sempre la dreta hipòcrita,
cobdiciosa, vestida amb el
vestit folklòric nacional”.
L’escriptor de l’Holocaust és
a tot arreu i en totes les llen-
gües un exilitat intel·lectual
que sempre demana asil a
llengües estrangeres...

Dos llibres diferents, però
complementaris. Com si
l’Albert Roig confortés Imre
Kertész amb “el so que raja
de les fonts de la llengua”.

La llengua exiliada, del
Nobel Imre Kertész, a Tau-
rus, és un aplec de discur-
sos i articles sobre l’Holo-
caust, el tema constant de
l’autor, lligat als totalitaris-
mes del segle XX, la super-
vivència, l’exili i la nova Eu-
ropa. La part més impor-
tant en gairebé tots els
textos és la reflexió sobre la
impossibilitat de fer servir
la llengua després de la vio-

ta lectura. Llibre diürn,
solar, reivindicatiu de l’es-
perit insular de la gent del
Riu, com si el Riu fos la
quarta illa catalana..., amb
informacions sobre els tri-
pijocs per l’edició del llibre
de Blai Bonet El jove, a càr-
rec de Vidal Alcover, Llom-
part i Miquel Àngel Riera,
una lectura reconfortant.
Això sí, tortosins, ni cata-
lans ni valencians.


