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Potser els dos tòpics més repetits en
parlar de l’assaig en català escrit per
valencians o publicat al nostre país
siguen aquests: primer, que la quantitat
produïda és mínima, cosa que voldria
dir que la gran lliçó de Fuster ha que-
dat desatesa per pura i simple falta de
continuadors; segon, que els pocs títols
que, de tota manera, es publiquen,
han reduït la immensa gamma de
temes i de possibilitats assajables a un
parell de qüestions obsessives, la llen-
gua i els problemes nacionals.

Com sol passar amb els tòpics, hi ha
alguna veritat en aquestes al·lega-
cions, però és una veritat que, en tot
cas, convé matisar de seguida. En pri-
mer lloc, l’assaig és un gènere relati-
vament minoritari, que només pot
atraure lectors omnívors —i d’aquests,
sempre n’hi ha pocs— o específica-
ment interessats pel tema concret que
cada assaig explora. En un món edito-
rial com el nostre, que només traspas-
sa les barreres autonòmiques —quan
ho fa— amb comptagotes, la
dependència d’un públic massa escàs,
i fortament militant, és absoluta. Ateses
les circumstàncies, és prou comprensi-
ble que l’edició insistesca en productes
que, almenys, tenen alguna viabilitat
comercial —i els embolics lingüístics i
identitaris tenen, almenys, un públic
assegurat— i que tendesca a prescin-
dir, per il·lusòries, d’aventures més cir-
cumscrites o més sofisticades.

D’altra banda, la realitat de vegades
és més estimulant que les nostres
deduccions, o els nostres prejudicis, i,
d’uns anys cap ací, s’ha entestat a

dir, literari—, uns quants títols, com El
parany cosmopolita de Jordi Sebastià
—un intent, escrit amb claredat i agu-
desa, de desemmascarar les apories
d’una ideologia que, segons l’autor,
només serveix de coartada per a la
imposició d’un totalitarisme «univer-
sal»—; Dietari de guerra, d’Emili Piera,
que ens ofereix una visió desinhibida,
ben salprebrada d’ironia i altament lle-
gidora de l’escenari internacional, i
del local, durant la darrera Guerra
d’Iraq; i dos llibres de carés filosòfic,
Identitats vulnerables, de Francesc
Torralba, una anàlisi ètica del món que
ens toca de viure i una proposta de
compromís civil contra l’homogeneïtza-
ció global que destil·la l’amplitud de
mires habitual en aquest pensador
català, i, finalment, Ficcions còmplices,
de Joan Garcia del Muro, que s’insur-
geix amb documentat apassionament
contra aquella indiferència narcisista
—que també és una coartada— que
postulen molts dels corrents del que se
n’ha dit postmodernitat.

A prop de l’assaig de contingut
polític, però més inscrites en el debat
social, hi ha tres novetats de l’edito-
rial Bullent que s’acosten a les qües-
tions d’actualitat de forma divulgado-
ra i de vegades polèmica: Aquí ningú
no és estranger, d’Aitana Guia; Em fa
mal l’institut, de Francesc Ruiz i Dino
Salinas, i Un cafè amb Raixida,
d’Albert Toldrà. Els problemes identi-
taris, educatius i d’integració de la
immigració, espinosos com són,
reben ací un tractament que explora
el diàleg.

Assajant el diàleg
La producció valenciana del 2004

rebatre eixos tòpics, sobretot gràcies a
la tasca d’un grapat d’editors i de
directors de col·lecció singularment
tenaços. El fet és que en els últims
temps la xifra d’assajos publicats al
País Valencià no ha cessat d’augmen-
tar, i el ventall de temes tocats s’ha
obert exponencialment. La producció
de l’any 2004 n’és una bona prova,
amb quasi una trentena de textos clas-
sificables com a assaig, referits a qües-
tions de tota mena, i qualsevol balanç
que se’n puga fer ha de ressaltar-ho.

No em correspon a mi comentar les
notables, i nombroses, aportacions a
l’assaig històric, polític i filosòfic publi-
cades l’any passat, però esmentaré
almenys, pel seu valor estilístic —és a
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En relació amb la pedagogia i la
identitat, s’han publicat, com cada
any, uns quants assajos sobre la llen-
gua, el seu passat, les seues cir-
cumstàncies presents i les seues expec-
tatives de futur. Quant al passat, ha
aparegut Moments clau de la història
de la llengua catalana del clàssic
Antoni Badia i Margarit; l’actualitat i
les expectatives, sobretot pel que fa a
la docència, s’exploren amb
intel·ligència i documentació en
Llengua, societat i ensenyament, de
Vicent Martínes. Una altra aproxima-
ció a l’embolic lingüístic que patim ens
la dóna Maria Josep Cuenca en El
valencià és una llengua diferent?; un
llibre valerós, escrit des d’un apassio-
nat convenciment, que ens proposa un
grapat de reflexions fèrtils amb una
escriptura remarcable, àgil i tensa.

L’assaig de tema científic, tan poc
habitual entre nosaltres, ha compare-
gut l’any 2004 amb dues obres de
consideració: Els dèficits de la realitat i
la creació del món, de Ramon
Lapiedra, i Sobre el significat de la
relativitat, de Vicent Martínez Sancho.
El primer és un assaig de divulgació,
destinat a un públic general, però
també més especialitzat, sobre les
vicissituds de la física, amb una espe-
cial atenció a la mecànica quàntica,
les relacions entre matèria i conscièn-
cia i les teories sobre l’origen de l’uni-
vers. És un text d’una gran solvència,
en una matèria que produeix perplexi-
tats fonamentals, expressat d’una
manera clara, suggestiva i convincent.
Amb raó ha rebut el Premi de Recerca
Serra d’Or d’enguany.

Sobre el significat de la relativitat,
pel seu cantó, és un assaig molt més
especialitzat, que analitza els postulats
bàsics de la Teoria General de la
Relativitat, en especial les equacions
de camp gravitatori, al voltant dels
quals fa propostes innovadores i auda-
ces, que semblen sòlidament fonamen-
tades en un aparat matemàtic potent.
Un llibre molt inusual, pel rigor científic
i la detallada argumentació, dins del
món de la publicació en català, no
solament a València, i que cal agrair.

Tant dins de l’àmbit científic com del
debat social, hi ha El segle de l’ecolo-
gia, de Joandomènec Ros, que descriu
els avatars d’aquesta disciplina que
estudia l’entorn, i també les nostres
mateixes possibilitats de supervivència

en un món cada vegada més ame-
naçat. Un tema que al País Valencià no
mereix poca atenció.

L’assaig de contingut artístic sol sor-
prendre’ns cada any amb un grapat
d’aportacions. Aquest no ha sigut el
cas del 2004, en què només he con-
signat un títol, dedicat a un valuós
artista contemporani, Josep Sou, la
mirada còmplice, del catedràtic d’estè-
tica Román de la Calle.

La part del lleó se l’emporten els
assajos sobre literatura, uns de més

generals i d’altres més específics,
sobre un autor o una particularitat de
la seua obra. En primer lloc, voldria
citar un volum col·lectiu dedicat al
mestre de l’assaig valencià, A propòsit
de Joan Fuster, per les bondats del
conjunt, però sobretot per un dels arti-
cles, «L’escriptura i la mort»,
d’Encarna García Monerris i Justo
Serna, que és un assaig de primera
qualitat: fa un repàs cenyit a l’obra de
Fuster i evoca amb sorprenent justesa
la seua voracitat lectora, la fatalitat
del pas de la lectura a l’escriptura i
també les servituds de la literatura
com a mètode de supervivència, que
l’encadenaren a l’apunt breu i la dis-
persió temàtica. A més a més, els
autors analitzen dos punts essencials
de la literatura fusteriana, la pregunta
per l’originalitat i la inquietud davant
la mort, i el que en tenen a dir és molt
suggestiu.

La utopia de la ciència, de Joan
Borja, estudia també l’obra del solitari
de Sueca, ara des del punt de vista de
la reflexió sobre el fenomen científic i
les seues implicacions socials; una
reflexió circumscrita per les llums d’una
voluntat racionalista i per les ombres
d’un escepticisme coriaci.

La literatura catalana antiga ha
comptat amb estudis i assajos excep-
cionals, com els que ha reunit Eulàlia
Duran en Estudis sobre la cultura cata-
lana al Renaixement, un llibre altament
instructiu, molt savi i alhora deliciós.
Els mites historiogràfics, la simbologia
del poder, les Germanies, les platafor-
mes culturals, la valoració renaixentista
d’Ausiàs March o les novel·letes valen-
cianes del XVI, poques coses se li esca-
pen a l’autora. Eulàlia Duran ha
demostrat de sobres que sap acoblar
una erudició fastuosa i una prosa flui-
da i eloqüent. En aquest llibre ho prova
una vegada més. Gràcies a investiga-
dors com ella, la literatura catalana
antiga torna a ser el que va ser sem-
pre: un bosc frondós, ple de viaranys
que val la pena de resseguir. Eulàlia
Duran ens recorda que la nostra litera-
tura, tan ignorada, del Renaixement
també va ser això.

El 2004 hi han aparegut també dos
llibres més especialitzats, Una aproxi-
mació a l’Espill de Jaume Roig, d’Anna
Isabel Peirats, que s’endinsa per aques-
ta obra espurnejant, d’una misogínia
tan desbaratada que arriba a ser
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autoirònica, i que, encara avui, és una
contínua caixa de sorpreses. D’altra
banda, Tirant lo Blanch i Shakespeare,
de Joaquim Anyó, analitza la possibili-
tat que el geni d’Stratford haguera
conegut —a partir de la versió italia-
na— l’obra de Joanot Martorell i l’ha-
guera utilitzada en la seua efervescent
comèdia Much Ado About Nothing. La
tesi d’Anyó és agosarada, però la sus-
tenta en una exposició magistral i en
un coneixement de les literatures cata-
lana, italiana i anglesa de l’època
que, certament, impressiona. El lector
d’aquest llibre, a més de resseguir una
investigació detectivesca d’allò més
interessant, aprendrà moltes coses
sobre William Shakespeare, sobre
Jaonot Martorell i sobre literatura.

D’autors més acostats en el temps, a
part de Joan Fuster, podem llegir
Teodor Llorente, la vindicativa biogra-
fia que sobre el patriarca de les lletres
valencianes ha escrit Rafael Roca.
L’autor ompli amb entusiasme i bona
documentació l’incomprensible buit
bibliogràfic que ha planat sobre l’ho-
me que va fer possible —més enllà de
les notes a peu de pàgina— la
Renaixença valenciana i que en fou el
principal autor. A pesar de totes les
matisacions que s’hi podrien fer —i
que s’hi han fet—, Teodor Llorente fou
un gran poeta, un agitador cultural efi-
caç, un periodista notable i un polític a
tenir en compte. La seua, amb tots els
contrallums que calga, és la figura més
important del món cultural valencià del
segle XIX, i tot el que va fer per la lite-
ratura i la llengua pròpies, a desgrat
de l’hostilitat que el rodejà, té un mèrit
indubtable. Rafael Roca, que ho ha
sabut veure i que sap explicar-ho amb
concisió i amb claredat, també en té.

No dedicada a un autor, sinó a un
lloc i a un gènere, cal consignar també
la informada aproximació de Josep
Enric Gonga a El teatre a la Safor; una
obra encomiable, escrita per un dels
protagonistes de l’àmbit que estudia
—l’autor, notable narrador i assagista,
ha sigut també un excel·lent actor del
grup Pluja. Saber contar una història,
amb detall i amb coneixement, és tor-
nar-la a fer operativa. Gràcies a
Gonga, el teatre saforenc, amb les
seues limitacions i els seus moments de
glòria, és un exemple. Tant de bo dis-
posàrem de molts llibres com aquest.
La necessitat d’un llibre així, ben infor-

mat, lúcid i enamorat del tema, a esca-
la valenciana, es fa més imperiosa
cada dia.

El que també trobem a faltar són
assajos dedicats a altres literatures.
Sobre això, alguns valencians han
publicat llibres, com el magnífic
Hölderlin, d’Anacleto Ferrer, però no
en català, ni en cap editorial del país.

L’assaig de temes generals, en la
gran tradició de Montaigne, i de
Fuster, aquesta «feina essencialment
papallonera» (que en deia Xènius) que

busca el diàleg en la literatura, ha
donat pocs fruits editorials durant l’any
2004, però d’una gran qualitat. Dins
d’aquest apartat podem encabir un sol
llibre: Trajecte circular, de Vicent
Alonso. Trajecte circular és un diari
sense dates, al llarg d’un any. Hi barre-
ja les notes personals (deliciosos,
sobretot, els evocadors records de la
infantesa) amb reflexions sobre una
gran varietat de temes: comentaris
escèptics sobre política, anàlisis literà-
ries, breus o detallades, viatges i para-
doxes que acompanyen una meditació
recurrent sobre els trucs de la intimitat i
el joc de màscares de la literatura,
aquesta dansa que, quan s’eleva a art,
està feliçment encadenada per la músi-
ca. La prosa d’aquest llibre no sola-
ment ens parla de literatura; és literatu-
ra, elaborada paraula per paraula
amb una discreta i conscient concen-
tració d’orfebre. Si encara calguera
refutar el tòpic que l’assaig fusterià no
ha tingut continuadors, amb un llibre
com Trajecte circular n’hi hauria ben
bé prou.

Premiat l’any 2004, però publicat
enguany i per tant fora de l’abast d’a-
quest comentari, hi ha l’obra d’un altre
assagista fusterià: Inflexions, de Josep
Iborra. No deixaré passar, amb tot, l’o-
portunitat de recomanar-lo vivament,
perquè és un altre dietari sense dates
densament escrit i ple d’observacions
interessants, i sovint profundes, sobre
tota mena de coses: la fantàstica tauto-
logia dels somnis, els ordinadors, la
flauta diabòlica que ressona en un pas-
satge de la Passió segons sant Mateu
de Bach, l’humorisme de sant Marc,
l’estoïcisme i el ioga, a més d’apunts
molt sagaços sobre el llibre de Job,
sobre aquesta doble fantasmagoria
que és l’ofici d’escriure i de llegir, o
sobre autors com Rilke, Sartre, Valéry,
Nietzsche, Montherlant, Heidegger o
Dostojevskij. En resum, un festival de
paraules i d’idees.

Després d’haver llegit llibres com
Inflexions o Trajecte circular, podem
dir que l’assaig d’estirp montaignesca
gaudeix entre nosaltres de molt bona
salut. I a pesar de totes les limitacions
de públic i de ressò social, cal dir que
l’altre també. En aquest país nostre,
almenys podem llegir i debatre idees,
amb gust i amb varietat, cada vegada
més.


