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Josep Iborra,
un escriptor tardà

En la mesura que el temps i el lloc de
naixement i del transcurs de la vida
ens determinen, Josep Iborra
Martínez (Benissa, 1929) no va ser
afavorit gens per les seues coordena-
des històriques. Va nàixer al final de
la dictadura de Primo de Rivera, va
haver d’empassar-se la
Guerra Civil, la desoladora
postguerra i la dictadura de
Franco, i per fi va mal dige-
rir la decebedora democrà-
cia. Sense oblidar que vivim
en el primer món, les cir-
cumstàncies que envolten la
biografia d’Iborra han sigut
ben desafortunades.

Per una part, l’escriptor
valencià potser més invisible
de tot el gremi, que ja és dir,
ha patit en carn i ment prò-
pies períodes històrics d’una
misèria material, moral i cultu-
ral de gran força destructiva.
Per l’altra, el provincianisme
més desesperançat que ha
envoltat el nostre autor al llarg
de la seua vida, des del poble
on va nàixer fins a la seua
residència actual de València,
ha conspirat per tal que esdevinguera
allò amb què s’engreixa qualsevol
mena de centralisme: un provincià, un
mediocre, enlluernat pels autors del
règim centralista i autor de tercer
ordre. 

Amb tot, Iborra és el paradigma de
l’escriptor, que viu en bona mesura
fora de la immediatesa quotidiana, a
l’altra banda de la realitat comuna,
construint-ne la seua pròpia visió. Amb
la combinació d’una certa lucidesa
progressiva i la inconsciència amb què
triem un camí i no un altre, va tancar-
se dins d’una bambolla aïllant. Només
l’abandonava per a complir amb les
obligacions de tota mena que ser mem-
bre d’una societat exigeix: laborals,
familiars, d’explicació de la realitat o
compromís proselitista... 

Vaig ser un de tants que formava
part de les obligacions externes
d’Iborra durant la seua època de
catedràtic de Filosofia a Gandia. A
més de ser alumne seu de PREU i assis-
tir a les classes de valencià de l’ICE
que va impartir a l’Escola Pia de
Gandia, Iborra hagué de deixar-me lli-
bres, fer-me certes reflexions i aguan-
tar-me en les visites que de tard en tard
li feia a casa seua. Tot i que sempre

afable i tímidament afectuós, no mani-
festava ni posseïa potser ni un gram
d’entusiasme, si més no fora de la
bambolla. Enfundat en abric i bufanda
o amb una manta en la cadira de
casa, sense ganes de res i esforçant-se
per a fer-se entendre quan parlava,
aquell home era tan fràgil com una
fulla de tardor. 

De les visites que li feia, jo n’eixia
sovint deprimit. En el fons, que allò
que per a mi constituïa «la vida» —el
carrer, les diversions, menjar i beure,
les dones, etc.— fóra reduït a passar-
se-la llegint en una butaca, era com un
atac als meus valors, més encara quan
jo també volia ser escriptor. De fet,
Josep Iborra havia triat no «experi-
mentar la vida» o, més ben dit, expe-
rimentar-la a una distància prudent i a
través dels llibres, dins de la seua
bambolla. Al primer colp d’ull, aquella
actitud i pràctica semblava una renún-
cia vital de gran magnitud. Després, a
mesura que anava convertint-me en
escriptor, més i més comprenia i m’es-
timava el temps dins de la bambolla,
on les deficiències d’una societat pro-

vinciana són substituïdes per la plena
llibertat del pensament i la imagina-
ció, i on qualsevol ambició o desig és
factible.

En les meues visites a casa d’Iborra,
al costat de milers de llibres, sempre hi
havia una llibreta: «Són notes només.

Si algun dia tinc temps, em
serviran per a redactar
obres que tinc pensades»,
deia. El 1955, havia publi-
cat un recull de narracions,
Paràboles i prou, escrivia
alguna col·laboració perio-
dística i anaven acumulant-
se les llibretes d’apunts en
els armaris de casa seua.
Més tard publicà una sèrie
de llibres de crítica literària.
Per què Josep Iborra no exer-
cia d’escriptor amb tots els
ets i uts si fins i tot havia
publicat un llibre de narra-
cions quan tenia vint-i-sis
anys?

La pregunta demanaria
una llarga i complexa res-
posta, que aquest article no
permet. En faré només un
esquema. Realment, Iborra

necessitava temps per a escriure: ha
sigut en jubilar-se que ha començat a
publicar literatura. Com bona part dels
lletraferits valencians ha hagut de dedi-
car temps a la defensa del fet d’haver
nascut valencià, a la defensa d’una
personalitat col·lectiva, una llengua i
una cultura desterrades de la normali-
tat. I com bona part dels lletraferits
valencians també ha hagut de superar
la llarga ombra de Joan Fuster. 

A més a més, Josep Iborra ha hagut
de passar la prova de foc de l’escrip-
tor que no naix grafòman i que con-
sisteix a escriure, senzillament escriu-
re, no ajornar res per a més avant,
perdre la por al paper o a la panta-
lla, i escriure. No serveixen els conei-
xements ni els títols acadèmics, ni fins
i tot les ganes de ser un escriptor,
només val la decisió profunda, tenaç,
indestructible d’escriure. Iborra va tra-
vessar la barrera dels qui justifiquen
per mil motius la seua esterilitat i s’ha
convertit per fi en un escriptor, més
concretament en un fi assagista tardà,
d’obres tan singulars com Inflexions
(2005) o Breviari d’un bizantí
(2007).
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