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Els inicis literaris 
de Josep Iborra i 
l’existencialisme

Unes idees, a més a més, que eren una
novetat en l’ambient resclosit de la
pobra vida cultural de casa nostra en
aquells anys de ferma censura i imper-
meabilització de la frontera amb
França, que era encara aleshores el
centre principal d’irradiació artística i
literària al món occidental. Al Principat,
tanmateix, Pedrolo, entre altres, seguia
aquells plantejaments narratius que
feien forrolla «nord enllà».  

Els anys que seguiren a la Segona
Guerra Mundial havien revifat als
ambients intel·lectuals de París una filo-
sofia, l’existencialisme, desenrotllada
en el període d’entreguerres pels filò-
sofs alemanys Heidegger i Jaspers, que
s’adeia d’alguna manera amb la deso-
lació d’un país de nou malmès, que li
tocava reconstruir a una joventut trau-
matitzada per l’experiència directa de
les hostilitats, fins al punt d’esdevenir
una moda popular. No ha d’estranyar,
doncs, que aquesta generació se senti-
ra identificada amb el dolor i la manca
de horitzons del mític Sísif, que Albert
Camus havia actualitzat en un magnífic
assaig, en la novel·la  L’Étranger i en la
peça dramàtica Calígula. Posterior-
ment, el mateix escriptor, a partir del
seu assaig L’Homme révolté, s’allunyarà
d’aquella impotència davant la fatalitat
i la manca d’estímuls, i proposarà la
revolta i el compromís com a programa
de vida. A més a més, Jean-Paul Sartre,
maître à penser per excel·lència en
aquells anys, havia popularitzat amb
les seues narracions i obres de teatre un
ideari paral·lel o complementari, ini-
cialment també poc engrescador, amb
dites colpidores com «la vida és una
passió inútil» i «l’infern són els altres»,
aquesta en una peça teatral de títol ben
significatiu, Huis clos; però també evo-
lucionaria en el mateix sentit de Camus
envers l’acció i l’engatjament.

Tot i les dificultats de l’època per acce-
dir a les novetats literàries, Iborra acon-
seguí donar vida en el seu recull de
narracions als tòpics més característics
de l’existencialisme. Així, en Petit teatre
del món desenrotlla el tema de la lliber-
tat d’elecció; en L’escultor, una situació

límit inicial es presenta com a insupera-
ble; en Natura morta, en Quan Clara es
desil·lusionà i en L’espill, s’accentua la
manca de sentit de la vida; Nu és una
invitació a la revolta a partir de l’as-
sumpció de l’absurd, i, en Historieta
sense intenció, es basteix una al·legoria
de la inautenticitat existencial. 

Uns anys més tard, encara publicarà
tres narracions més que no desdiuen
d’aquelles altres, però suposen en
algun moment una certa reticència pot-
ser d’inspiració cristiana, com podem
veure en Gabriel Marcel, l’escarabat i
jo (1957). Seguirien El va mirar fixa-
ment (1958), que insisteix en la inau-
tenticitat davant el repte de la mort, i
Divorci de les mans (1959), sobre la
percepció de la identitat personal. En
avant, com és ben sabut, la producció
literària de Josep Iborra derivà decidi-
dament envers la crítica i l’assaig.   

Tanmateix, fóra qüestió d’indagar fins
a quin punt i de quina manera aquella
empremta inicial ha perdurat al llarg de
la seua obra. Les referències a Camus i a
Sartre no són difícils de trobar en Breviari
d’un bizantí (2007), el seu darrer assaig
per ara. I tampoc no hi falten moments
narratius. En qualsevol cas, com en
Fuster, amb qui tantes tertúlies va com-
partir, no hi ha dubte que aquell ideari
de «revoltat» vertebraria la seua dedica-
ció a la literatura. El mateix títol d’un dels
seus llibres de crítica, La trinxera literària
(1974-1990), n’és ben explícit.
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Acostumats com ens té Josep Iborra
(Benissa, 1929) a veure’l com a un
dels nostres crítics literaris més insis-
tents i preparats i com a versàtil assa-
gista,  sorprèn d’entrada que als seus
inicis literaris pertanga un llibre de
narracions, Paràboles i prou (1955),
insòlit a la València d’aleshores. En
efecte, al mateix temps que publicava
els seus primers papers de crític a les
revistes literàries valencianes dels anys
cinquanta (Verbo i Claustro), hi dona-
va a conèixer breus narracions, com
també en Raixa i en Pont Blau, en
aquestes directament en català. El con-
tacte amical amb Joan Fuster, que codi-
rigia Verbo, i amb Vicent Ventura, vin-
culat a Claustro, tots dos força interes-
sats en les novetats culturals, fou deci-
siu en la seua formació. 

D’altra banda, cal tenir present que,
als anys cinquanta, la narrativa valen-
ciana en català era gairebé inexistent.
Les escasses mostres que s’hi poden
adduir segueixen el realisme tradicional
o bé anuncien el neorealisme, aleshores
en voga en altres àmbits, que en la
dècada següent produirà algun llibre
interessant, com La gent que viu al món
(1966), de Maria Beneyto. Fet i fet, l’ú-
nica aportació al gènere de lectura
encara recomanable fou el breu recull
de Josep Iborra, relats ben resolts però
que volien ser només «paràboles», o
siga, narracions en prosa que desenrot-
llen simbòlicament o bé exemplifiquen
unes idees de caràcter ètic, com propo-
saven els mestres de l’existencialisme.


