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Iborra:
vivint en la cultura

Crec que ja ho he recordat en públic
alguna vegada. En una ocasió, Joan
Fuster em va dir: «Iborra és un home
d’una gran cultura». L’afirmació, per
l’observador que la pronunciava, era
un elogi de la màxima alçària, alguns
anys de tracte personal em permeten
corroborar-la, més modesta-
ment. L’abast i les dimensions
d’aquest bagatge cultural
d’Iborra es poden descobrir
llegint qualsevol dels seus
escrits, encara que sovint hi
aparega d’una manera sote-
rrada, perquè no és dels qui
recorren artificiosament i
abusivament a les citacions
textuals d’autoritats o a les
referències bibliogràfiques
«pour étonner le lecteur»,
però també afloren en una
conversa, quan intervé sense
escarafalls ni actituds de pro-
tagonista per opinar sobre
una determinada qüestió. I,
si les qüestions que han
guanyat a través dels anys el
seu interés són molt diverses
—la seua biblioteca, tan vis-
cuda i amb tants esforços construïda,
com la seua col·lecció d’enregistra-
ments de música, en són testimonis
innegables—, es pot dir que en
cadascuna s’ha aturat profundament,
mirant-la des de diversos cantons,
resseguint-la a través de les millors
fonts que podien permetre-li conéixer-
les de primera mà i aplicant-hi la seua
intel·ligència, la seua opinió i la seua
memòria. Iborra excel·leix, entre les
seues dedicacions, com a crític litera-
ri. Si s’hagués dedicat a la crítica
musical, és probable que el seu presti-
gi fóra tan alt o més encara. I, si con-
tinua decidint-se a posar en net i publi-
car els seus quaderns d’anotacions,
també.

La seua evolució com a escriptor
conté recalades en tres gèneres dis-
tints, si bé, tal com ell els concep i els
practicava, dos d’ells —la narració,
breu en el seu cas, i l’assaig literari o
de pensament— presenten connexions,
perquè hi intervenen les seues idees, la
seua visió de la realitat. Va començar
fent prosa de creació, per a passar
després a l’assaig literari breu i sobre-
tot a l’elaboració d’estudis sobre histò-
ria de la literatura i a la crítica de lli-
bres, que ha exercit en un gran nom-
bre de mitjans. 

D’aquesta trajectòria, de la mateixa
personalitat d’Iborra, es desprén que
la seua vida ha estat en bona part una
suma d’hores dedicades a la cultura, al
gaudi i a la defensa de la cultura. I es
pot imaginar que, igualment en part,
ha estat així perquè ell ho ha volgut,
en la seua recerca personal d’uns
àmbits de seguretat i, diríem, de felici-
tat —o, com a mínim, de benestar. La
cultura, doncs, com a espai habitat i
com a forma de circular pels anys i pel
món.   

En l’origen d’aquesta opció hi ha,
potser, la duresa ambiental i la manca
de mitjans materials amb què Iborra va
haver d’enfrontar-se en els anys fona-
mentals de la seua formació, després
de la Guerra d’Espanya. Per cursar els
estudis universitaris —Dret i Filologia i
Lletres— passà penúries i se sacrificà
amb decisió. La seua salut física, a
més, no era bona i sens dubte es res-
sentia de les privacions. Però l’època
d’estudiant al vell edifici de la
Universitat de València fou també un
període de descobriments agradables.
Tal vegada el més important, per a la

seua vida futura, fou el dels drets i les
possibilitats literàries del català, la seua
llengua. Aquesta troballa, enmig de
l’aspre període iniciàtic, anà acompa-
nyada d’una altra, així mateix trans-
cendental, el coneixement de persones
que l’influïren i que esdevingueren

amics per sempre: Vicent
Ventura, Joan Fuster i Josep
Garcia Richart. El segon,
sens dubte, li obrí el pas cap
a l’interior —una mica resclo-
sit— del petit món literari
valencià dels anys quaranta i
cinquanta del segle passat i
també li oferí la connexió
amb un cercle concèntric més
ampli, el de la literatura cata-
lana que es mantenia, malvi-
vint, tant ací com a l’exili.
Com per a molts contempora-
nis seus, la immersió conti-
nuada en tota mena de for-
mes artístiques de la cultura,
era al mateix temps un camí
de perfecció intel·lectual, d’e-
vasió més enllà de les misè-
ries materials i morals de
l’ambient i fins i tot de mode-
rat ascens social. Les sessions

cinematogràfiques, l’assistència a con-
certs i les audicions de música en dis-
cos o en aparells de ràdio, les exposi-
cions de pintura o escultura, els mu-
seus, les converses i les tertúlies obrien
vies d’aprenentatge impensables en
l’àmbit acadèmic. Com més hostil era
el món exterior, com més difícil la vida,
adquiria un valor més alt l’endinsa-
ment en la cultura: l’antibarbàrie, l’an-
tivulgaritat. Especialment per als qui
es reconeixien una adscripció nacio-
nal perseguida des de la barbàrie i
des de la vulgaritat. 

Tanmateix, en aquesta cerca perma-
nent de la cultura com a territori perso-
nal no hi havia escapisme ni oblit de les
condicions socials i polítiques del
moment. Ni llavors, ni ara, perquè, per
damunt de les circumstàncies de l’en-
torn, amb el franquisme o després,
Iborra s’ha mantingut fidel a les seues
tries intel·lectuals i ideològiques confir-
mades en aquells anys d’iniciació. Com
un símbol moral d’honestedat i de
coherència personificades en un home
cordial i tímid, irònic i sentimental, un
treballador dedicat a la pervivència del
país en allò que té de més definitori.
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