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Fantasmes
de Terranova

La caixa
negra

Aquest és el debut d’Isidre Martínez
Marzo en el món de la narrativa, enca-
ra que, dintre del nostre panorama lite-
rari, és un poeta àmpliament reconegut
i amb una llarga trajectòria. Un escrip-
tor que, pel que ens dóna a entendre,
ara fa un pas llargament meditat, ja que
aquesta novel·la l’enceta a València a
les acaballes del segle XX i en posa el
punt final a Dénia l’any 2005.

Cementiri dels Anglesos és una
narració romàntica amb una prosa de
vegades poètica, sempre culta, rica en
vocabulari sense fastiguejar, que acon-
segueix recrear uns ambients exòtics:
l’illa de Terranova i la Dénia marinera
i comerciant de l’època daurada de la
pansa. També ens fa entreveure geo-
grafies llunyanes de noms suggeridors:
Saint John’s, Old Perlican, Liverpool...
Isidre Martínez Marzo ens apropa a
un món que ja no existeix, amb sor-
presa inclosa d’un viatge als orígens
de la festa de Bous a la Mar.

La saga dels Rankin dóna peu a la
ficció literària, igual que el Cementiri
dels Anglesos de Dénia, gairebé un
somni bromós, encerclat per propietats
privades, amagat, com els dimonis que
provoquen els naufragis... La novel·la
suma sal marina i vents humits, cels
oberts, blaus i foscos, finalment rojos
de sang, i transmet eixes sensacions i
altres de més íntimes d’uns personatges
dotats de sensibilitat i vida interior.

El ritme narratiu s’alenteix quan els
protagonistes insinuen melangies i
estats interiors neguitosos, vora l’abis-
me, però creix com les ones amb les
descripcions de naufragis o succeïts
incontrolats (la degollació de Robert
Rankin). Un ritme mesurat que endinsa
el lector cap a indrets i fets potser som-
niats, de tan lluny que resten aquelles
vides i aquells paisatges, avui embrutits

per l’urbanisme depredador. En queda
l’esperit... que és el que desprèn aques-
ta bona novel·la, un esperit ja intuït en
els poemes i novel·les de Maria Ibars i
que amb la prosa d’Isidre Martínez
pren cos, ja en forma de muntanya —el
Montgó que tot ho veu, que tot ho
comprèn—, ja en forma d’aigua —el
Mediterrani, no sempre una bassa d’oli,
que modela hàbits i vides, bancals de
ceps a la seua vora, comerços cap a
altres mars solcats per mítics vaixells.

En aquells temps, de mitjans del
segle XIX en avant, motius religiosos
explicaven també l’existència del
Cementiri dels Anglesos, ja que
l’Església Catòlica encara negava la
sepultura als protestants i a les perso-
nes catòliques que no practicaven,
però l’escriptor els eludeix, potser per-
què les seues criatures són massa
nobles i no poden reparar en aquestes
misèries: Robert, John, Catherine estan
immersos en una lluita, mai declarada,
per conèixer-se ells mateixos i trobar
sentit a les seues vides, o la ubicació
personal, en una societat encara molt
exposada a la fam i les malalties, a la
intempèrie dels antulls de la natura.

Com a contrapunt, menció especial
mereix el personatge de Charles
Rankin, cosí de Robert i John, el qual
estava al capdavant d’un magatzem de
pansa des de molt jove, i amb tot tipus
de responsabilitats, incloses les matri-
monials i financeres, i que emprèn un
llarg viatge a la deriva pel carrer de
«les Xiques» (avui «Quevedo») i pels
casinos deniers fins gairebé arruïnar el
negoci familiar. Ell ja havia aconseguit
conèixer-se: era Charles, el dissolut de
la saga dels Rankin, i ho acceptava
amb resignada fatalitat.

Reginald Rankin, el xiquet llarga-
ment desitjat de Catherine i John, sote-
rrat al cementiri després del seu
traspàs a causa d’una disenteria,
abans de complir un any, i el record de
l’absurd assassinat de Robert, fascinen
una creïble turista canadenca que en
temps actuals revisa les tombes i les
vides d’uns fantasmes que li pertanyen:
els seus avantpassats.

També s’esvaïren com fantasmes el
comerç de la pansa de Dénia i els
grans bancs de bacallà a Terranova.

Excel·lent narració d’Isidre Martínez.
Qui podria pensar que és la primera
novel·la d’un debutant!

Josep Bertomeu Moll

Llei d’estrangeria, de Manuel Forcano,
recrea espais del Pròxim Orient i de la
ciutat de Barcelona, com en els darrers
poemaris. Se’ns hi obri una mar sacse-
jada d’amors i desamors, amb l’impac-
te de les pasteres com a pòrtic d’un
paradís íntim amb raigs sublims de
desert. Un aqüeducte de pedra antiga
on les aigües es retroalimenten des
d’Orient a Occident per expandir-se i
fluir més netes, malgrat la victòria pre-
nyada pel desencís i la ingènua deshu-
manització en l’era postmoderna.
L’autor referma que la consecució d’un
amor absolut, tant en l’esfera vital com
en l’espiritual, és una utopia. Com el
plaer i el goig, el cavall de Troia que
ens remena les entranyes en lloc de per-
metre’ns de viatjar-hi amb llibertat
sobre la gropa. El jo poètic s’hi veu
trasbalsat pel desig, per la pèrdua, per
una angoixa que només ell pot guarir
acceptant el desamor, el desengany i el
desdesig com a estats naturals de l’ho-
me que evoluciona: «Per a mi es tracta
de ser més que un home», l’epígraf de
Marguerite Yourcenar que desprecinta
el llibre. Un home que bé podria ésser
l’emigrant, l’enamorat, el repatriat, si
més no el poeta: «profeta del passat»,
com diu l’autor. Una recerca del para-
digma d’home simbolitzat per la figura
de l’heroi troià al primer poema «Les
pasteres»: «Qui de vosaltres és Enees».
El Nou món —que sempre recomen-
ça— en l’estranger-nàufrag es meta-
morfosa en un desplaçament continu
d’escenaris: Istanbul, Beirut, Barce-
lona... Camaleònics racons on el refu-
gi, tant si és balcó, call, hammam,
taverna, illa o cos resulta fràgil i efímer
per a qui augura estimar-se sense límits.

El jo poètic, neda en el soliloqui afli-
git: «cada cop sóc més pobre de tu, /
i més ric en record» i des del camp de
batalla dictamina la sentència d’un
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comunisme en l’amor: «Oblidem que
l’única llei d’atracció / és abandonar-
se a qui també se t’abandona», un
abandó que li permet sentir-se part de
la natura quan estima. Amb una veu
subtil i procaç, renova l’aire amb els
corrents hedonistes que ens adeliten,
als humans, el plaer que ens trasllada
fins als aborígens: «Com els troians, /
vivim pendents de l’ara / i dels goigs
futurs que ens prometem». I és que com
a «serf de l’amor» ofrena un to romàn-
tic amb alè d’Epicur; sense excloure el
desassossec que de vegades s’apode-
ra d’algú quan marxa aquell que s’es-
tima, i l’ansietat té com a àpat els pi-
nyols que ha deixat l’altre al plat. 

Pel que fa al tractament de l’erotisme
més desimbolt, hi ha al llibre dos poe-
mes de resolució molt distinta: «L’as-
censor», amb un to fred en la intensitat
de les imatges, on crec que el poeta no
se’n surt, contràriament a «Distàncies
II», on recrea amb elegància la mastur-
bació, defugint la immundícia: «Amb
una sola mà / m’esgoto quan t’estimo
de lluny». En el darrer epígraf, des
d’Aristòtil se’ns planteja, a manera d’a-
forisme, l’ambivalència entre els termes
història i poesia, que en el conjunt de
la lectura desembocarien en la decons-
trucció de la metàfora del títol: «La
història explica el que va passar», el
pas del temps des de la conquesta de
Roma fins a l’actual situació dels paï-
sos del sud, que cerquen, més que créi-
xer, sobreviure, potser un nord massa
idealitzat del qual desconeixen el des-
desig definitiu, i d’altra banda, la cara
que ens suggereix Forcano: «La poe-
sia, el que havia de passar» perquè
segons ell: «és la meua veritat. Encara
que no ho hagi viscut». 

Al remat, a Llei d’estrangeria s’expli-
cita la distància entre la realitat i la fic-
ció, pel que fa a la història pròpiament
dita, i la realitat i el desig, caracterit-
zada per la capacitat de fabulació del
poeta, fruit de les experiències en l’a-
prenentatge de qui cerca trobar-se en-
tre dues cultures diferents. Però en l’era
de la tecnologia, quina certesa de la
història tenim, sinó la dels vencedors?
Qui controla un cataclisme en la Terra,
i en l’amor? El cec guiarà el seu
pigall?... Forcano ens provoca amb un
final ben potent: «Si ara fos un avió i
m’estavellés, / us cegaria, en obrir la
meva caixa negra, / tanta llum».

Isabel Garcia Canet

Mira 
i l’ús civil de la raó
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Enllà del reduccionisme existeix la
capacitat d’analitzar i de comprendre
situacions complexes. Els antropòlegs
hi poden aportar mecanismes d’apro-
ximació i de conceptualització, sempre
emmarcats en l’esforç de substituir el
tòpic pel context del fet humà, una
característica del qual és la pertinença
a grups més extensos i a àmbits reco-
neguts com a propis.

Les recerques i observacions de Joan
Francesc Mira (València, 1939) es
caracteritzen per la formalització de les
circumstàncies històriques, culturals, po-
lítiques que han (de)construït cultures i
comunitats nacionals. I el mètode que
duu a la generalització de factors ide-
ològics, estratègics, determina que el
component del reconeixement, de la
delimitació territorial, és allò que identi-
fica la col·lectivitat i els símbols a través
dels quals s’afirma. A En un món fet de
nacions el lector trobarà una síntesi
detallada de les deduccions que es des-
prenen de l’assumpció —conseqüent o
incongruent— del fet nacional. Si hom
opta per la via de la identificació cons-
cient cap a un territori, aleshores s’as-
soleix un procés de normalitat nacional
amb estructura política pròpia. Per con-
tra, la situació que comporta reiterada-
ment la interiorització de la «ideologia
de l’autonegació» (pàg. 119) implica
la identificació —l’assimilació— amb
una cultura (i un món de referències)
d’un altre estat. 

El conjunt de textos aplegats aporta la
correspondència entre llengua i literatu-
ra, la relació entre migracions i integra-
ció a cada identitat lingüística i nacio-
nal, la identificació europea del nacio-
nalisme català i valencià moderns com a
mecanisme de substitució de l’espanyoli-
tat, la festa com a mecanisme d’identitat,

els mecanismes aculturadors del nacio-
nalisme consubstancial a l’estat-nació i
les limitacions de la nacionalització dels
valencians.

Reconèixer nacions, societats nacio-
nals, ha estat —i és— massa vegades
ocultat per la identificació entre estat,
nació i mercat nacional. Però les repre-
sentacions, la percepció, el coneixement
del que s’és, depassen esquemes tancats
i apel·len al treball de camp: al substan-
tivisme i a la capacitat de superació de
les interpretacions globalistes, que ama-
guen sovint finalitats «cosmopolites».
Quan tot just ser «ciutadà-del-món» hau-
ria de significar reconèixer l’heteroge-
neïtat de les cultures i el conjunt de les
ciutadanies nacionals, com concretava,
d’altra banda, Serra i Moret a Ciuta-
dania catalana. En aquest sentit, la con-
dició de «valencià/català, nacional»
contingut en la vinculació política entre
identitat i nació pròpia explicita el sentit
darrer dels processos d’alliberament
nacional. I, doncs, el pas d’una estra-
tègia (nacionalisme) a un estatus de no-
dependència. L’evolució de nació cultu-
ral a nació política és bàsica per a com-
prendre les (dis)continuïtats en la per-
cepció dels grups socials del propi país. 

D’altra banda, un espai nacional
necessita referents. Els retrats de nou dels
tretze protagonistes, o situacions, apor-
tats com a complement per Mira indi-
quen que determinades trajectòries com
les de Joan Coromines, Sanchis Guarner,
expliquen historicitats de la consciència
nacional. Formen part del públic capital
simbòlic. I potser l’estudi biogràfic siga
un dels més útils per a fixar les fites d’una
progressiva adscripció territorial.

Apel·lar a l’«ús civil de la raó», com
Mira, i com també Damià Pons destaca
en el pròleg de l’obra, implica una res-
ponsabilitat cap a l’àmbit de proximi-
tat, local, comarcal, general. I aquesta
responsabilització és cabdal per a
fonamentar polítiques socials que
siguin conseqüència directa de cada
estructura social. D’aquí, l’útil relació
que l’antropòleg exposa entre patriotis-
me i patrimoni. I és que el principi de
subsidiarietat, que hauria de ser definit
per les nacions ho és per delegació
pels estats. Tan sols per reflexionar
sobre aquest darrer aspecte, mistificat
imperativament pels aparells culturals i
ideològics dels estats, paga la pena de
pensar les argumentacions de l’autor
de Crítica de la nació pura.

Xavier Ferré


