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Una de les característiques principals
de la història literària contemporània
del País Valencia ha sigut l’esforç cons-
tant per la normalització de la narrativa.
En primer lloc assegurant-ne la pura i
simple existència física, en forma de lli-
bre editat i a l’abast de l’hipotètic públic
lector. Però en segon lloc maldant per
l’actualització estètica, com amb penes
i treballs s’anava aconseguint a la resta
del domini lingüístic català. Desafia-
ment colossal tenint en compte les forces
amb què comptaven els valencianistes i
les mancances a resoldre. 

Els resultats a primer colp de vista no
semblen gaire afalagadors: des de l’inici
de la Renaixença fins a l’any 1939
només van veure la llum pública un parell
de nouvelles i quatre novel·les almenys
d’extensió homologable i escrites per
autors valencians residents a Barcelona.

Només les successives col·leccions de
contes, des de la pionera El Cuento del
Dumenche, amb 51 números setmanals
durant 1908-1909 fins a Nostra Novela
(1930-1931) i Lletres Valencianes
(1933-1934) permetien, a dures penes,
fer-se la il·lusió d’un succedani de circuit
literari. Tanmateix, si la quantitat era
minsa, encara ho era més la qualitat. Els
models fulletonesc, pairalista i la recrea-
ció folklòrica i llegendària es repartien
una producció de narrativa essencial-
ment endarrerida i desconnectada de la
pràctica estètica d’avançada coetània.
No poden estranyar els crits d’alerta
eixits des de les files valencianistes, com
el contundent article de Carles Salvador
«Elogi de la prosa», aparegut al número
14 (novembre de 1928) de la revista
Taula de Lletres Valencianes.

El daltabaix originat per la victòria
franquista no va ajudar precisament a
la normalització literària i de la narrati-
va en particular. A la lluita perenne per
fer-se un lloc entre el públic lector calia
afegir la repressió del nou règim, amb
la infatigable censura a manera de braç
armat literari. Tornem a trobar-nos amb
un període històric de mínims, que per-
llongarà la llarga agonia de la narrati-
va fins als anys setanta, quan —per
fi!— irromprà una nova generació de
joves narradors moderns i modernitza-
dors. Així i tot, durant aquests anys
transcorreguts entre 1939 i 1972 els
escriptors valencians van publicar més
novel·les que en totes les dècades ante-
riors: un parell de nouvelles i nou
novel·les. Però una vegada més la qua-
litat continua anant per sota de la quan-
titat: el model fulletonesc i la reelabora-

ció del realisme vuitcentista hegemonit-
zen la major part de la producció,
acompanyats per la «novel·la de com-
bat» religiosa i espiritual i per un tímid i
frustrat intent de novel·la social.

En el conte el desfasament estètic és
encara més pronunciat, amb un predo-
mini clar dels inveterats pairalisme i cos-
tumisme. Però igual que en la producció
anterior també ara podem assenyalar les
honrosíssimes excepcions a la regla en
forma de producció contística connecta-
da amb l’avantguarda estètica i tècnica
del seu temps. Els noms a recordar són
especialment aquests tres: Francesc
Codonyer, Bernat Garcia Aparici i, molt
especialment, Josep Iborra.

Gràcies sobretot a Josep Iborra la
narrativa valenciana compta amb uns
productes homologables a nivell euro-
peu per l’ambició i actualitat estètiques
i per la incorporació dels recursos tèc-
nics més innovadors. La seua aporta-
ció a la narrativa catalana, perquè
també va publicar alhora un parell de
contes en castellà, és integrada pel
volum de contes Paràboles i prou
(1955), els contes solts L’escarabat,
Gabriel Marcel i jo (almanac Cap
d’Any de Raixa publicat l’any 1957),

El va mirar fixament (Recull de contes
valencians, publicat l’any 1958) i
Divorci de les mans (almanac Cap
d’Any de Raixa publicat l’any 1959). 

L’aplec Paràboles i prou consta de set
contes, dels quals la meitat ofereixen
una temàtica més independent de l’in-
flux existencialista i un discurs o relat
més tradicional (Nu, Quan Clara es
desil·lusionà i Historieta sense intenció),
mentre que són els altres quatre restants
els que ens permeten descobrir una
empremta més plausible en el nostre
autor de l’existencialisme francès —o,
en tot cas, d’una «atmosfera» existen-
cialista aleshores molt estesa— i la
incorporació dels recursos tècnics més
innovadors (Petit teatre del món,
L’escultor, Natura morta i L’espill). En
aquests quatre darrers contes Iborra
aclimata i decanta d’una manera perso-
nal aquesta atmosfera aleshores en
plena voga, que uneix aquests contes
per una idèntica temàtica de probable
filiació o almenys regust existencialista:
la de la infelicitat lligada a la condició
humana. La introducció d’un component
bàsic misteriós o irreal ajuda a dibuixar
unes històries que fluctuen entre la nor-
malitat i la irracionalitat. Breu: els con-
tes, com adverteix el títol, permeten una
lectura en clau al·legòrica, de paràbo-
la, de l’existència humana. A nivell de
relat cal recordar l’ús del monòleg
narrativitzat o EIL (estil indirecte lliure),
amb una intenció aleshores no gaire
usual entre els nostres narradors.

Dels altres tres contes apareguts inde-
pendentment, caldria destacar que
L’escarabat, Gabriel Marcel i jo, a més
de continuar fent-se ressò de la pro-
blemàtica essencial existencialista de la
llibertat, en el sentit precís de prendre
decisions autònomes, incorporava un
recurs insòlit entre els narradors valen-
cians: el monòleg interior, en aquest cas
més exactament monòleg autònom. Els
altres dos contes ens presenten com a
novetat més atractiva un cert acostament
personal a les noves tècniques, com és
el cas del contrapunt huxleynià i del flux
de consciència, après en Joyce i en
Faulkner, per exemple, que li permeten
encetar noves vies creatives.

Però Iborra va emmudir com a narra-
dor tot seguit. La història literària per-
dia un dels contistes més esperança-
dors de la postguerra. A canvi el gua-
nyava transformat en assagista, crític i
estudiós de la literatura.
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