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La seducció
de la paraula

La memòria
com a forma d’oblit

Un títol de ressonàncies mítiques
encapçala el volum que ha estat guar-
donat amb el premi de narrativa Ciutat
d’Elx 2005. La mirada de la princesa
que, durant mil i una nits, ajorna la
seua sentència de mort mitjançant l’en-
cantament literari, ens promet un uni-
vers de fantasia que enllaça, però,
amb la realitat: no són contes o relats
breus el que trobem en aquest llibre,
sinó literatura de pensament, més rela-
cionada amb l’assaig que amb la fic-
ció. El conjunt es troba en la cruïlla
entre el gènere memorialístic i el perio-
disme d’opinió, s’acosta a dietaris
com el de Pere Gimferrer i enllaça
amb el fructífer corrent d’assaig literari
de qualitat que, actualment, es desen-
volupa al País Valencià.

Josep Ballester desplega, així, una
xarxa de seducció: «La princesa sim-
bolitza, en certa manera, l’art de crear
i de narrar, la persuasió de la paraula
duta al màxim exponent» (pàg. 159).
La reflexió sobre el fet literari ocupa uns
quants capítols —o millor, textos—,
entre els quals destaca «Si una vespra-
da de tardor un escriptor...», on el per-
sonatge «jo» captiva un lector que,
quasi sense adonar-se’n, entra a for-
mar part del joc i estableix un diàleg
amb l’autor a través del pacte auto-
biogràfic. El desdoblament de la iden-
titat, la ficcionalització i la manipula-
ció del personatge autor s’imbriquen
en un dels textos més interessants del
recull.

La literatura com a eix temàtic es
manifesta, sobretot, en el nombre d’es-
criptors que desfilen per les pàgines
del llibre. Des de Saramago a
Txèkhov, passant per Boccaccio i
Pablo Neruda, entre d’altres, l’autor
ens mostra la seua geografia literària,
sovint a través de la crítica. L’apro-

ximació més interessant, però, és la
que literaturitza la consciència de l’es-
criptor i n’usurpa la veu, la qual ens
arriba en format memorialístic i ens
convida a esbrinar la identitat que s’a-
maga sota el discurs. És el cas, per
exemple, dels textos dedicats a Susan
Sontag, Virginia Woolf, Mary Shelley
o Anne Sexton, en què la primera per-
sona inicial esdevé, en els paràgrafs
finals, tercera, per retornar a l’autor el
punt de vista de la narració. En altres
ocasions, estratègies paral·leles ens
acosten al personatge en qüestió, com
en el cas de la irònica carta adreçada
a Mme. de Sevigné o el text en què
Nora, la companya de James Joyce,
s’adreça a l’escriptor irlandés mit-
jançant un stream of consciousness.
Figures capitals de la cultura occiden-
tal, com Ramon Llull o Erasme, comple-
ten la proposta.

La proporció de textos dedicats a
altres arts és menor, però no menys
important. Les nombroses referències a
pintors mostren el vast coneixement de
l’autor en aquest àmbit. Els tons dau-
rats de Klimt, el maniquí de Chirico, la
nostàlgia de Marc Chagall, la sensua-
litat de Rubens, el vouyerisme de
Vermeer i l’habitació de Van Gogh for-
men, entre d’altres peces, un mosaic
de colors i formes ben interessant. Del
cinema, Ballester es declara fascinat
per Marlon Brando («L’actor») i el per-
sonatge de Kirk Deckard, de la mítica
Blade Runner; del món de l’espectacle
destaca l’homenatge al ballarí Vaslau
Njinski, a l’actor i comediògraf Dario
Fo («El bufó») i a la seductora i miste-
riosa Mata Hari.

La literatura de viatges afegeix un
matís més al volum: la personificació
de rius com el Danubi o el Xúquer ser-
veix de pretext per reflexionar sobre la
terra i la gent que recorren. Les ciutats
de Sant Petersburg, Donostia, Ams-
terdam i Berlín són part d’aquest inven-
tari de cartografia essencial.

Finalment, algunes reflexions sobre
el País Valencià, el nostre passat més
recent (dolorós encara) i certs temes
d’actualitat arrodoneixen la configura-
ció d’un llibre multigenèric que, pre-
miat amb un guardó de narrativa,
mostra la desorientació de la crítica a
l’hora de classificar la riquesa d’una
prosa amb ingredients de la literatura
del jo, el gènere periodístic i l’assaig
literari.

M. Àngels Francés
L’extermini nazi del poble jueu ha afec-
tat els continguts i les pràctiques del dis-
curs sionista fins i tot abans de la crea-
ció de l’Estat d’Israel. Sobretot, però,
va prendre protagonisme a partir de la
guerra de 1967, amb l’ocupació dels
territoris. La historiadora Idith Zertal
analitza a fons la narració miticoreli-
giosa de les elits polítiques i intel·lec-
tuals d’Israel. Ara bé, res no diferencia
Israel d’altres estats quan es tracta d’u-
tilitzar els seus herois-víctimes per a la
sacralització de la pàtria. La memòria
instrumentalitzada sempre actuarà d’a-
gent catalitzador a l’hora de forjar
consciència i identitat. En aquest cas, el
nou estat d’Israel —que ha fomentat el
seu caràcter teleològic amb la Xoà—
ha hagut de vèncer les pors d’una diàs-
pora que durant el terror nazi havia
anat a l’escorxador sense oposar gaire
resistència (aquesta era la tesi general,
auspiciada pels partits polítics, espe-
cialment el Mapai de Ben Gurion).

Al pròleg Zertal ho diu ras i curt:
«Aquesta obra parla del nacionalisme
israelià (...), de la memòria de la mort,
de la cultura de la mort i de la política
de la mort al servei de la nació». El
nucli argumental del llibre mostra l’a-
bús ideològic de l’esdeveniment, que,
juntament amb la descontextualització,
no ha fet sinó desdibuixar la singulari-
tat de l’extermini dels jueus europeus.

Aquest és, certament, un llibre
d’història, però construït per ser llegit
com un assaig, ja que té la virtut de
tenir una gran qualitat literària. I val a
dir que des del vessant de la investiga-
ció històrica el llibre està molt ben
documentat. Zertal hi contrasta les opi-
nions creades per la visió dels historia-
dors oficials del país a recer dels diri-
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