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composicions estableix lúcids diàlegs
amb pensadors i autors diversos, com
ara Catul a «Desinas ineptire» («vaig
molt enfeinat: /  estic preparant el meu
pròxim error»). Sense oblidar els poe-
mes per on circulen Plini el Vell, Ortega
y Gasset, Zenó o bé Diògenes de
Sínope, del qual recupera el sentit opo-
sat als convencionalismes, bo i fent que
el gos que atorgà nom a l’escola es
mostri «sense cadena i sense amo».
Lliure i independent com ell mateix:
poeta valencià que reflexiona sobre el
món.

Un altre tret que mereix ser desta-
cat és el tracte marcadament crític
que Defez dispensa a certs autors,
sovint amb un afuat sentit de la iro-
nia. Aquest és el cas de poemes com
«Escopiu sobre Rousseau» o «La vul-
garitat de Rimbaud». Al mateix
temps, hi ha aconseguides contrapo-
sicions entre figures capdavanteres:
Eliot i Russell en són exemples, amb
un enfrontament de postures ètiques
diferenciades. En L’arc de la mirada
també hi té cabuda el lirisme i la
fiblada més íntima. El poema
«Calfred», un dels millors del con-
junt, assoleix l’impacte fulgurant de
l’emoció. En alguns moments hi ha
veritables declaracions d’intencions,
com a «Orgull de pobre», en què
Antoni Defez proclama que no té els
«deures de nissaga» propis de la
burgesia. 

Aquesta poesia s’enfoca, de manera
general, des dels límits del coneixe-
ment i de l’expressió, a partir d’uns
jocs de llenguatge relatius —per dir-ho
amb mots de Wittgenstein, filòsof ben
car als interessos filosòfics de l’autor.
Perquè «la veritat del poema sempre
apareix / com una mirada fixa, arro-
gant». El poeta recela de la seva força
expressiva perquè sap —precisament
perquè és pensador i creador alhora—
que cap veu no pot alçar-se mai com a
definitiva i excloent. Per això, a mig
camí de la poètica i l’hermenèutica,
«Caldrà observar el lector: / què diu,
/ com reacciona, / què fa amb el
poema». 

Defez, amb aquest llibre, segueix el
deixant dels nous poetes valencians
que sorprenen i obren noves vies. Des
dels seus mots ens observa. I nosaltres,
com a lectors, intentem estar a l’alçada
dels seus versos.

Lluís Calvo
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Aquesta novel·la, que va ser guardo-
nada amb el premi Andròmina de
1982, és la reedició de l’obra homò-
nima editada amb el núm. 73, de la
col·lecció «La Unitat», de la mateixa
editorial —també en 1982—, a la
qual s’ha afegit un pròleg, unes pro-
postes didàctiques de Raquel Expòsit i
un petit glossari.

Fer de la història matèria literària és
una de les constants de la literatura,
però dins del gènere novel·lístic,
aquesta modalitat s’iniciava ací al País
Valencià en la dècada dels vuitanta
amb Crim de Germania (1980) de
Josep Lozano, i La regina de la pobla
de les fembres pecadrius (1980) de
Ferran Cremades, dues novel·les que
descriuen aspectes concrets de la
societat valenciana del segle XVI, com
una exaltació o reflexió més o menys
reivindicativa. Pel contrari, Ducat
d’ombres usa el marc històric del segle
XVII com la recreació lògica de la
trama on es mouen els personatges i, a
més a més, posseeix un altre tret fona-
mental que la diferencia de les dues
novel·les esmentades: hi afegeix ele-
ments de la literatura fantàstica.

Dividida en quatre parts més, Joan M.
Monjo empra el recurs d’«Unes parau-
les d’introducció» i un «A la manera d’e-
píleg» per a indicar-nos que en realitat
l’autor d’aquesta narració no és ell, sinó
Antoni Ballester, a qui el metge li ha
diagnosticat pau i descans i, en 1858,
redacta aquesta novel·la, l’argument de
la qual està basat en un llibre que el seu
germà major, Andreu Ballester, havia
comprat a París l’any 1810.

L’obra conta la vida dels ducs de
Milparres; una vida en la qual les cir-
cumstàncies negatives i les desgràcies
personals de morts i deshonors van
succeint-se i empenten el personatge

principal, Tomàs Sellés de Ferragut,
duc de Milparres, a construir-se un món
apartat del món hostil i cruel que l’en-
volta, fins al punt d’embogir i pactar
amb les forces del mal —el bruixot Cul-
de-rave— la creació d’uns éssers
fantàstics i extraordinaris, mig arbres,
mig homes, que actuen com a guar-
dians inexpugnables, defensors de
qualsevol mal extern, encara que final-
ment també són vençuts.

Amb aquest argument, l’autor adver-
teix que els esdeveniments vitals porten
irremeiablement a la solitud, i que fins i
tot aquesta solitud hermètica que es
recrea entre els somnis, la màgia, els
desitjos i sobretot entre la literatura,
també arriba a ser vulnerada. La solitud
i la literatura són dos refugis contra els
embats de l’existència, però paral·lela-
ment, la dinàmica del temps i la societat
actuen de manera inexorable, encara
que hom vulga mantenir-se’n al marge. 

Joan M. Monjo descriu tant el paisat-
ge del ducat de Milparres, situat a la
comarca de la Safor, com les escenes
quotidianes amb una prosa minuciosa i
bella, amb un llenguatge pulcre i pre-
cís, sense recargolaments; un llenguat-
ge ric que marca el ritme pausat i lent
d’una trama presentada al lector a
glops petits, que camina uns passos
avant i d’altres arrere per a seguir
endavant. L’estil, de formes delicades i
poètiques, d’autèntic orfebre oriental
—no és gratuïta l’admiració que Monjo
sentia per Henry Michaux—, infonen al
text un clima oníric, molt ajustat a l’am-
bient reclòs i sensible del protagonista
principal i, a més a més, la narració
està farcida, sense que siguen abusives
ni monòtones, de comparacions origi-
nals, sempre adients amb el temps
narrat. L’autor de Gandia també empra
una sèrie de recursos lingüístics per
impregnar la narració d’un sentit lin-
güístic arcaïtzant i transmetre’ns millor
el clima de l’època.

Per tot això, ens troben davant d’una
novel·la excel·lent, amena de llegir i
d’indiscutible valor literari, en la qual
l’harmonia i la coherència entre l’argu-
ment, l’època i el llenguatge és notable. 

Joan M. Monjo ens va deixar el
gener passat i aquesta reedició ha
estat el millor homenatge que, com a
escriptor, se li podia haver retut, tot i
que seria desitjable ampliar aquesta
iniciativa a la resta de la seua obra.

Rafa Gomar


