
La mirada
d’Al-Azraq
Silvestre Vilaplana

Editorial Marfil
Alcoi, 120 pàgines

Silvestre Vilaplana
és ara un narrador
amb mitja dotzena
de novel·les publi-

cades. Aquesta,
però, en va ser la
primera, una obra
de narrativa jove
premiada l'any
1998 que ha meres-
cut reeditar-se. L’ar-
gument se centra
en una vella male-
dicció que els dos
protagonistes, l’An-
na i el Roger, acti-
ven sense voler i
que dóna joc a tot
tipus d’intrigues re-
lacionades amb la
màgia, la traïció,
uns mapes i la mira-
da d’Al-Azraq, que
dóna títol a un lli-
bre entretingut.

Un veí ple
de sorpreses
Víctor Raga

Edicions Bromera
Alzira, 80 pàgines

Si hi ha un gènere
que ha experimen-
tat aquests anys una
eclosió editorial im-

portant, aquest és el
de la ciència. I més
concretament, el de
la divulgació cientí-
fica. Bromera s’ha
ocupat amb insistèn-
cia d’aquest tipus
de llibres. Per això
una de les seues
col·leccions té per tí-
tol “El club de la
ciència”. El volum
que ara comentem,
de Víctor Raga i
amb il·lustracions
de Montse Espa-
ñol, parteix d’una
anècdota menor
per a endinsar-se en
els misteris de l’uni-
vers.

Sobre la
traducció
Paul Ricoeur

PUV
València, 80 pàgines

La traducció plan-
teja una paradoxa
plena de possibili-
tats: és alhora teòri-

cament inviable i,
per contra, consti-
tueix una pràctica
quotidiana, un fet
real. Ricouer no
n’exagera el proble-
ma ni pretén una
simplificació. La
seua reflexió teòri-
ca mostra els dile-
mes que implica la
traducció, per tal
d’evidenciar que es
tracta d’un exercici
ple d’obstacles
però essencial en el
món cultural, ja
que fa possible la
comunicació entre
contextos culturals
diferents.

Narrativa CiènciaAssaig

Dimecres passat, unes
imatges vistes d’arrapa-
fuig en la TV3 m’ho
van fer sospitat i l’ende-

mà ho confirmaven els diaris:
se’ns ha mort Josep Vicent Mar-
qués. A partir d’una certa edat, i
més en aquest ofici, la redacció
d’obituaris és una trista obliga-
ció, o, millor dit, una cosa de
més pes i responsabilitat: és un
deure. A Catalunya, Marqués
era una persona relativament co-
neguda, més que res per la seua
militància feminista i per les
seues ja antigues intervencions
en la televisió. S’ignora, en can-
vi, la importància que va arribar
a tindre dins els cercles polítics i
culturals de l’esquerra valencia-
na en l’agitat període de la Tran-
sició. Recordar tot això forma
part, doncs, de les coses que
s’han de fer. I els valencians que
vivim per allà és a qui ens toca
fer-les. En canvi, a València, mol-
ta gent sap, sens dubte millor
que jo, qui va ser Josep Vicent
Marqués, i estic cert que deuen
haver sigut molts els papers que
aquests dies han glossat en la
premsa la seua figura.

Perquè Josep Vicent Mar-
qués va ser un personatge real-
ment important. Va ser membre
d’una esplèndida generació
d’universitaris que, entre el final
dels anys 50 i els primers 60, de-
cidiren treballar pel seu país i
transformaren de mica en mica
la vida cultural valenciana i la
mateixa comprensió del que sig-
nifica ser valencians. Eren gent
com Vicent Álvarez, Cèlia Amo-
rós, Lluís Aracil, Manuel Ardit,
Eliseu Climent, Alfons Cucó,
Joan Francesc Mira, Rafael Ni-
nyoles, Vicent Soler, etc. Alguns
d’ells han escrit novel·les i, oca-
sionalment, versos, però la majo-
ria s’ha dedicat a coses ben poc
habituals entre valencians, la in-
vestigació seriosa, la gestió cultu-
ral i l’acció política. En els dos
primers apartats amb notable
èxit; en el tercer, amb menys pú-
blic del que mereixien. Tot i així,
la història política valenciana
dels últims trenta anys —com la
cultural— no s’entendria sense
tindre en compte les seues idees i
la seua acció.

Alguns membres d’aquella
colla —perquè, abans que res,
parlem d’un grup d’amics— em
van anar dient, en diverses oca-
sions, que, de tots ells, el més
intel·ligent era Josep Vicent

Marqués. Els seus llibres d’inves-
tigació o divulgació sociològica
són lúcids i, a més, són divertits,
rara qualitat que comparteixen
amb els seus escassos relats i els
seus textos més militants. Amb
tot, crec que els llibres que va fer
no donen, ni de lluny, la seua
autèntica mida. Calia escoltar-
lo. Ell mateix ho va deixar es-
crit, que era un orador incorregi-
ble. I, en efecte, Marqués no era
un ordidor de grans sistemes ni
un dogmàtic reiterador de llocs
comuns, sinó un dialèctic innat:
la sorprenent agudesa i l’agilitat
de la seua ment donaven el mi-
llor de si en el debat públic, en
les tertúlies, mítins, discussions,
conferències i reunions inacaba-
bles que tant van abundar en
aquells anys. Era molt brillant.
I, a més, no va parar de fer co-
ses: partits polítics, plataformes,
assemblees, manifestacions i ac-
tes de tota classe. Si la Transició
valenciana té alguna mena d’es-
pecificitat pròpia (i sí que en té;

tant que mereixeria que algú l’es-
tudiara ben detingudament), es
deu en bona part a la seua incan-
sable activitat i a la d’uns pocs
com ell.

Marqués conta algunes
d’aquestes coses en el llibre que
més m’estime de tots els seus:
una espècie de memòries ur-
gents titulades Tots els colors del

roig. Allí explica com, quan i
per què es va posar a parlar en
valencià. Era una decisió llarga-
ment meditada, però el moment
decisiu va ser una nit que el jove
Marqués havia begut més del
compte. M’ho puc imaginar fer-
fectament: l’alegria dels amics

nacionalistes i l’estupor de pa-
rents i coneguts del barri, que
no devien comprendre per què
un xic tan estudiós perdia el
temps amb una parla de poble
que no servia per a res. Feia fal-
ta valor. I després, la perplexitat
de l’intel·lectual que domina la
terminologia llibresca i no sap
com es diuen ni les verdures ni
els atifells de casa, i que ha
d’anar omplint els buits amb la
dubtosa ajuda de l’inefable voca-
bulari de Ferrer Pastor (i encara
sort, del Ferrer Pastor; tot i la
seua modèstia, en aquells anys
va ser d’una utilitat extraor-
dinària. No li ho agrairem mai
prou). Hi ha tota una època con-
densada en aquesta vinyeta.
Són anècdotes així, contades
sense dissimulacions ni subterfu-
gis, les que fan que un llibre de
records siga valuós.

En aquell llibre, Marqués es
defineix com un home d’esque-
rra, un nacionalista, un feminis-
ta i un ecologista. En fi, un de-
fensor de causes aparentment
perdudes i, sobretot, un simpa-
titzant infatigable de tota classe
d’oprimits. Un simpatitzant,
per cert, d’una cabuderia admi-
rable, que no es va conformar
mai a simpatitzar i prou. Du-
rant anys, es va deixar la pell en
les causes que defensava. Al fi-
nal de Tots els colors del roig es
pregunta per la viabilitat, al fi-
nal del segle XX, d’aquestes
causes que han sigut la seua vi-
da. No és una qüestió retòrica.
Les examina, i s’examina,
abans de contestar. I la respos-
ta és una afirmació. Per a ell
continuà tenint sentit, fins al fi-
nal, lluitar contra l’explotació,
defensar la llengua i la cultura
d’aquest poble, sostindre la
igualtat de les dones i els homes
i procurar que la terra que habi-
tem no esdevinga un desert es-
tèril. “No m’és possible abando-
nar cap color del roig” va con-
cloure. Irònic, amable, amic
dels seus amics, tossut i alegre,
Marqués es va involucrar a
fons en les seues causes. No va
aconseguir ser dona, ni obrer
(tot i que ho va intentar alguna
volta) ni, per descomptat, natu-
ralesa, però sí que va aconse-
guir ser valencià. I un dels mi-
llors. Gràcies a ell, aquest país
va ser, mentre va viure, una mi-
ca més agradable, més amé i
més honest. El trobarem molt a
faltar.

CARTES DE PROP

Record de Josep Vicent Marqués
ENRIC SÒRIA

València és una ciutat decebedo-
ra. Ho és, perquè està desapro-
fitada, perquè cap institució fa
el seu paper amb eficiència i

rigor, perquè tan sols fructifica l’esper-
pent i el mal gust. La situació de desgo-
vern i d’incúria arriba a un punt tal
que no hi ha cap barri de la ciutat on
no hi haja una associació de veïns in-
tentant salvaguardar de l’especulació i
de la destrossa alguna part del nostre
patrimoni.

Ara aquest instint destructor plane-
ja sobre l’avinguda del Regne de Valèn-
cia, sens dubte la més bella de la ciutat,
pel seu palmerar monumental. Aque-
lles palmeres hi han crescut des de me-
nudes, i han estat testimonis de la his-
tòria d’aquesta avinguda, així com
dels diversos noms que ha rebut: avin-
guda de Victòria Eugènia, avinguda
del 14 d’Abril, avinguda de José Anto-
nio, avinguda de l’Antic Regne de
València i, en l’actualitat, avinguda del
Regne de València. M’agrada passejar
per aquell palmerar (un passeig tran-
quil i poc sorollós, i no com el de la
gran via del Marqués del Túria, absolu-
tament perduda per al vianant), i estu-
diar els troncs de les palmeres, les es-
tranyes coreografies que projecten: ca-
dascuna reflecteix les diverses circums-
tàncies d’una vida atzarosa i complica-
da. Fins i tot una vegada vaig propo-
sar a Francesc Jarque que fotografiara
aquella gran família de palmeres datile-
res (vora dues-centes), cadascuna amb
la seua biografia, però singularment
arrelades al barri: algunes han crescut
més, perquè han tingut més espai, o

perquè els edificis no les han enfarfega-
des tant; unes altres, en canvi, han fet
via de gaidó a la recerca d’alguna cla-
riana, amb equilibris singulars.

Amb les obres del metro, l’Ajunta-
ment de València ha anunciat que al-
menys cinquanta d’aquestes palmeres
seran “trasplantades”. De segur que
això en comportarà la mort d’una bo-
na part, com m’han confirmat els tèc-
nics del Jardí Botànic de la Universitat
de València. Unes palmeres cen-
tenàries no poden arrancar-se de soca-
rel així com així i plantar-les en un
altre lloc. A més a més, aquelles són les
palmeres del Regne de València: vull
dir, són úniques, fins al punt que algu-
nes estan catalogades com a monumen-
tals, com s’afirma en el llibre Singula-
res. Árboles y palmeras de la ciudad de
Valencia, editat pel mateix Ajunta-
ment l’any passat i fet pels seus tècnics
municipals. Els arbres també tenen la
seua vinculació, i trasplantar-los sem-
pre és traumàtic (si és que arriben a
arrelar): han crescut sota unes condi-
cions, en un lloc, que d’alguna manera
els pertany i que cal respectar. I aque-
lla bella col·lecció de palmeres de
l’Eixample, única a la ciutat, hauria de
ser intocable.

Salvem, doncs, les palmeres d’Antic
Regne. Que no destrossen el passeig,
que no ens facen un horror com el de
l’avinguda del Palau de Congressos,
amb palmeres espoliades de no se sap
on, i amb la rematada facundiosament
lletja de la Dama de Manolo Valdés.
Per què hem de viure sempre amb
aquest ai al cor, amb aquesta pesantor
de tants i tants Salvem? Per què triom-
fa sempre a València l’absurditat i el
mal gust? Salvem les palmeres, amics.

Salvem Antic
Regne

MARTÍ DOMÍNGUEZ

Palmeres de l’avinguda. / MÒNICA TORRES

Josep Vicent Marqués en una protesta per l’Horta l’any 2000. / C. FRANCESC

Marqués
es va involucrar
a fons en les
seues causes
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El fet de viure en temps real

allò que passa al món, de
viure-ho en el mateix mo-
ment que els xinesos, els

nord-americans, els indis o els
sud-africans, és una de les grans
transformacions de la nostra so-
cietat, i no és clar si es tracta d’un
final o d’un inici. Les notícies ens
arriben brutalment en qualsevol
moment del dia, per la premsa,
per la televisió, per Internet: un
riu constant d’informacions amb
les quals s’alimenta la imaginació
i fins i tot els models i les maneres
de viure. A la primeria del segle
XIX, la notícia de la retirada fran-
cesa de Moscou, principi de la fi
de l’imperi napoleònic i inici
d’una nova època a Europa, va
arribar a París setmanes més
tard. A la primeria del segle XXI
arribaria en un segon, i no hi hau-
ria temps per a digerir-la, acom-
panyada de tantes altres de la ma-
teixa hora i el mateix minut. Però
no són només les notícies remo-
tes o polítiques, són també les
que afecten la vida quotidiana:
els diaris i els telenotícies ens in-
formen amb puntualitat de l’aug-
ment dels preus del pa, dels com-
bustibles i de l’electricitat, de la
vaga de transports, de la inflació,
de la sequera o la pluja. L’excés
d’informació rarament mou a
l’optimisme, si no és que forma
part de la propaganda, com ara
els progressos del circuit de la
Fórmula 1 a València, o del tren
d’alta velocitat, coses que ens
han de fer tan feliços. La resta
provoca més angoixa que calma,
i anticipem amb ànsia un futur
una mica pitjor: baixarà el poder
adquisitiu, serà difícil pagar la hi-
poteca, faltarà petroli, el govern
no sap què fer, els salaris dels diri-
gents d’empresa són escandalo-
sos, la desigualtat no es redueix,
augmenta, i el nostre sou ara ens
pareix una misèria. La informa-
ció ens assetja sense pausa ni mi-
sericòrdia, ens desorienta, ens
traumatitza, i cada dia és més
abundant i més frustrant. Fins al
punt que hem perdut la perspecti-
va, la capacitat de posar les coses
al seu lloc en l’espai i en el temps.
Hem perdut la consciència de
ser, la gent dels països dits “rics”,
uns privilegiats històrics. I el nos-
tre pessimisme és una reacció de
malcriats. No sé si el meu amic
Josep Vicent Marqués, allà on si-
ga, deu estar o no d’acord amb
aquest article, però igualment el
dedique a la seua memòria.

ADOLF BELTRAN

El millor homenatge que es pot
fer a un intel·lectual desapare-
gut és rellegir-lo, mantindre la
memòria de la seua obra i pre-

servar-ne la fecunditat. No per a con-
sagrar devotament les seues idees, si-
nó per a fer-les servir. Josep-Vicent
Marqués, que va faltar la setmana
passada a seixanta-cinc anys després
d’un període llarg d’infortuni, ho re-
clama per motius consistents. La llu-
minària fugaç que va ser la seua tra-
jectòria vital es va encendre com una
torxa fins a consumir-lo pràctica-
ment a una edat encara productiva i
deixar-lo tornar, amb una certa cruel-
tat, completament desvalgut després
d’un gravíssim trasplantament hepà-
tic, a un món que havia deixat de ser
el seu. Queda, no obstant això, l’evi-
dència que hi va haver un temps en
què va aplicar la seua notable
intel·ligència a pensar els problemes
de la nostra societat, amb una perspi-
càcia i una potència dialèctica colpi-
dores.

La imatge de Marqués arrossega
diversos problemes superposats, així
com una successió de prejudicis i equí-
vocs que la difuminen. Ell era roig,
d’una coloració radical però no gens
dogmàtica. Irònic i subversiu al ma-
teix temps, mantenia una disposició
molt característica de la millor cultu-
ra de l’esquerra sorgida després del
Maig del 68, perfil que a hores d’ara
pot semblar un pèl excèntric. A més a
més, la seua militància antiautori-
tària, la brillantor dialèctica i, per què
no dir ho?, la seua tendència a la dis-

persió, l’han fet incòmode, com si es
tractara d’un producte singular dels
anys de la transició democràtica que
ara, des de tan lluny, resulta difícil de
manejar. Tampoc el seu desastre per-
sonal dels últims anys ni la seua inepti-
tud per a les coses elementals de l’exis-
tència quotidiana van contribuir a fer-
lo senzill. Si a tot això hi afegim la
insubstancialitat general del seu espai
potencial de recepció, la banalitat
d’una comunitat política i social, d’un
poble, al capdavall, massivament
addicte a les simplificacions ideològi-
ques i al·lèrgic a la matisació i el debat

mínimament subtil, completarem la
panòplia de malediccions que con-
demnen, no sols el sociòleg que acaba
de faltar, sinó, en bona mesura, qual-
sevol intel·lectual valencià del nostre
temps.

El fenomen que comentem, aquest
autèntic drama col·lectiu de la hiperi-
deologització del discurs públic i el
seu correlat d’empobriment i esque-
matisme, Marqués el va qualificar
com a “perplexitat” i va tractar
d’abordar-lo amb ironia i bones dosis
d’humor, una manera astuta d’esqui-
var les grandiloqüències estúpides de
la propaganda identitària que s’han

imposat entre els valencians. És per
això que País perplex, publicat l’any
1974, apareix com el seu assaig cen-
tral. Era i és un llibre important, pel
que conté, però també pel que suposa
d’invitació a una manera d’estar en
l’esfera pública. Marqués hi abordava
les “manies” dels valencians com a
símptomes d’una realitat amagada,
les distorsions, sovint pintoresques, en
la representació de la identitat
col·lectiva, com a objectes d’estudi
d’un programa d’allò més refrescant.
“Per què diem tantes bestieses els va-
lencians sobre nosaltres mateixos?”,
es preguntava.

L’anticatalanisme, el narcisisme
prefabricat, la negació del país, el victi-
misme i el seu germà emfàtic el triom-
falisme, la mentalitat sucursalista i els
tòpics regionals desfilen per les pàgi-
nes de País perplex a partir d’una tesi
original: l’existència en la ideologia do-
minant d’elements de “fosca conscièn-
cia” i de “mala consciència”, catego-
ries totes dues d’evident inspiració sar-
triana. Concretament, Marqués pen-
sava que la ideologia, entesa en la seua
accepció d’acumulació d’interpretacio-
ns errònies de la realitat, juga entre
nosaltres en una doble direcció: d’una
banda, hi ha les tergiversacions que
serveixen de “consolació” per a no
adoptar actituds més actives davant les
exigències de normalització del País
Valencià; de l’altra, hi ha la manipula-
ció que busca “justificar”, amb “mala
fe”, mitjançant els tòpics, els prejudicis
i les falsificacions històriques i cultu-
rals, una estructura determinada de po-
der. Passa a la pàgina 2

Elogi d’un inquiet
La mort de Josep-Vicent Marqués evidencia alguns fracassos en la lluita

contra la manipulació dels problemes identitaris dels valencians

“Per què diem tantes
bestieses els valencians
sobre nosaltres
mateixos?”, es preguntava

Pessimisme,
informació

JOAN F. MIRA

El sociòleg i escriptor Josep-Vicent Marqués. / GARCIA POVEDA

L’hispanista Dominic Keown, un dels màxims especialistes en l’obra de Vicent Andrés Estellés,
parla sobre l’obra del poeta de Burjassot � Entrevista amb l’escriptor Vicent Nàcher, que ha

publicat el llibre ‘Jardí públic’ després d’alguns anys de silenci



M’hauria agradat assis-
tir a l’espectacle. He-
mingway, aleshores
comandant d’una

companyia de soldats ameri-
cans, arriba al carrer de
l’Odéon disposat a salvar la
seua amiga Sylvia Beach dels
ocupants nazis. Crida amb insis-
tència: “Sylvia!, Sylvia!”. I
quan aquesta baixa a trobar-se
amb ell, l’escriptor soldat l’alça
enlaire diverses vegades i la be-
sa mentre la gent del barri escla-
ta d’alegria. Així ens ho conta
Sylvia Beach en el llibre (Sha-
kespeare & Company, Ariel,
2008) en què ha reunit els re-
cords a l’entorn de la llibreria
que amb aquest nom va obrir
l’any 1919 a París, primerament
al carrer Dupuytren i, un temps
més tard, al número 12 del ca-
rrer de l’Odéon. L’una i l’altre
tenien bons motius per a fer ga-
la d’emocions semblants. He-
mingway, com tants i
tants escriptors que vi-
vien en aquell París,
esplendorós i univer-
sal, li devia un bon
grapat d’ajudes que li
permeteren superar
moments difícils,
però li devia sobretot
haver pogut llegir Tur-
genev, Dostoievski,
els primers llibres de
Lawrence, les traduc-
cions angleses de
Txèkhov, etc. La lli-
breria havia posat en
pràctica el sistema de
préstec entre els seus
socis, fet que permeté
als lletraferits que
aquells anys omplien
la rive gauche tenir a
l’abast la millor litera-
tura sense despeses
notables. Sylvia, al
seu torn, tenia en He-
mingway el seu millor
client i, com els fets
demostrarien al cap d’uns anys,
quan la llibreria ja havia desapa-
regut a causa de l’ocupació ale-
manya, un dels seus millors
amics. Quina dona, Sylvia
Beach! La lectura de Shakespea-
re & Company en pot donar la
mesura. Però jo me n’he anat
per un moment a aquell esplèn-
did llibret de Hemingway, A
Moveable Feast, que fa uns
anys Gabriel Ferrater va
traduir al castellà amb el títol
París era una fiesta. Ací, quan
Hemingway conta la seua pri-
mera entrada a la llibreria, en-
tre fotos d’escriptors morts i
vius, però també en moments
successius del llibre, hi ha un
homenatge repetit a la incom-
mensurable bondat de Sylvia
Beach, però també a la faena
immensa que dugué a terme en
aquell París dels anys trenta.

Shakespeare & Company,
tanmateix, no es deté exclusiva-
ment en Hemingway. Hi ha al-
hora altres escriptors, pintors,
cantants o músics, tots clients
de la llibreria, que hi apareixen
amb detalls, a vegades exube-
rants, altres com mers apunts.
Alguns d’aquests records tenen
ara l’atractiu de l’anècdota di-
vertida i amable. Aquell Satie,
per exemple, carregat sempre,
amb sol o sense, amb un parai-
gua, i capaç d’amagar, amb mo-
tiu d’un recital en un saló de
l’època, l’autor dels poemes als

quals havia posat música. Com
també la reacció de Fargue, el
poeta en qüestió, que no parà
de retraure-li-ho amb cartes des
de París o desplaçant-se fins al
domicili del músic, als afores,
per llançar-li notes insultants
per sota de la porta. Però unes
altres vegades, les anècdotes te-
nen encara el seu pes. Les dis-
cussions entre l’anglés bàsic de
C. K. Ogden (autor, amb I. A.
Richards, de The Meaning of
the Meaning, un llibre gairebé
emblemàtic per als estudiants
de la meua generació) i l’exube-
rant llenguatge joyceà. No deba-
des, entre tots aquests escrip-
tors, i com era d’esperar, Joyce
sí que hi té un protagonisme
únic. Els records de Beach ha-
vien de ser necessàriament una
crònica de la publicació de
l’Ulisses. De fet, la bondat
d’aquesta nord-americana, en-
tossudida a expandir la literatu-

ra anglosaxona, es mostra espe-
cialment en la seua relació amb
l’escriptor irlandés de qui ha-
gué de suportar amb resignació
des de l’exigència de trobar per
a les cobertes de l’Ulisses el
blau exacte de la bandera grega
fins al fet d’aconseguir, en bene-
fici propi i amb motiu de l’edi-
ció americana, que ella renun-
ciara als drets com a editora. Es
pot entendre, doncs, que men-
tre llegia el llibre, haja vist
créixer la meua admiració per
l’ama de Shakespeare & Compa-

ny. Més encara: ara pense que
també m’hauria agradat assistir
a un altre espectacle, el de la
cara de satisfacció de George
Bernard Shaw quan, en contes-
tar la invitació de Sylvia Beach
per a subscriure’s a l’edició de
l’Ulisses, escrigué: “Sóc un vell
cavaller irlandés i si vosté pot
arribar a imaginar que qualse-
vol irlandés, i més encara si és
d’edat madura, pagaria 150
francs per un llibre com aquest,
és que coneix molt poc els meus
paisans”.

A MANERA DE TASCÓ

12, rue de l’Odéon
VICENT ALONSO

FRANCESC VIADEL

La dels poetes nascuts al fi-
nal dels seixanta és una
generació formada per in-
dividus fins un cert punt

peculiars. Es tracta de personatges
presoners entre aquella il·lusió que
comença a marcir-se i la ira dissi-
mulada, gent atònita davant les des-
fetes quotidianes ara d’un paisatge
ara d’uns mots, actors invisibles en
el gran escenari del món dirigit per
petits feixistes d’ací i d’allà que par-
lotegen sense aturador d’identitat i
de pàtria. Han esdevingut pecu-
liars també a causa del pes del
desencís que els afligeix, perquè se
saben davant d’un simulacre de la
fi de l’univers preparat a conscièn-
cia pels dominadors.

Són deutors de poetes impaga-
bles com Marc Granell, Joan Nava-
rro, Salvador Jàfer o Gaspar Jaén
o habiten entre nosaltres sense que
a penes ho sapiem, ben bé com si
foren una promesa secreta o una
amenaça.

Vicent Nàcher (Algemesí,
1967) forma part d’aquesta rara
espècie. Pels volts del 1986 fou un
dels impulsors, juntament amb el
seu conciutadà Josep Manel Este-
ve i d’altres inconformistes, de la
revista L’Horabaixa. Aviat es reve-
là també com un autor precoç,
d’una gran sensibilitat i d’una cu-
riositat insadollable, descobridor
emocionat de les claus de la litera-
tura contemporània. El 1994 publi-
cà Primavera de cartons, guanya-
dor del Premi Vila de Perpinyà
Modest Sabaté. Dos anys després
va obtenir amb Desig o llibre dels
abismes el XX Premi de Poesia Ma-
rià Manent de Premià de Dalt.
Amb La sang dels dies va ser fina-
lista del preuat Amadeu Oller de
Barcelona. A més, figura en tres
antologies de lectura obligada, 6
poetes 94. Antologia (1994), Poesia
Noranta (1997) i 21 poetes del
XXI. Una antologia dels joves
poetes catalans (2001). El lector as-
sabentat ja deu haver advertit que
Nàcher va publicar el seu primer
llibre en un moment de plena eclo-
sió poètica en el qual sorgiren ini-
ciatives tan profitoses com la de la
Forest d’Arana o Edicions de la
Guerra, en un temps molt proper
també a l’arrancada definitiva
d’autors com Lluís Roda, Manel
Rodríguez Castelló, Maria Fulla-
na, Josep Lluís Roig, Encarna

Sant-Celoni, Josep Ballester o Ma-
ria Josep Escrivà.

Ara, després d’uns quants anys
de silenci, acaba de publicar Jardí
públic (Brosquil, 2008), un llibre
d’una gran qualitat que el confir-
ma com una de les veus poètiques
més interessants. Amb aquest nou
volum de poesia assegura que ha
volgut “obrir una finestra a la quo-
tidianitat de tots els dies i en aquest
sentit el jardí públic és el marc físic
per on deambulen perduts una
sèrie de personatges que pateixen
tots els mals d’aquest temps nos-
tre”.

El poeta viu intensament i, alho-
ra, íntimament la deriva d’un món
cap al no-res, és un espectador so-
fert que es corprén potser amb l’es-
pectacle d’una societat, d’un país
tan dantesc com aquella fira desola-
da que ja fa molt de temps va invo-

car amb amargor Marc Granell.
D’un país diu que “desconeix les
estratègies per a ser-ho i que naufra-
ga constantment a colps de malícia
i traïdoria”. D’un país on només
“cal respirar uns segons/ i omplim
els pulmons de verí” i del que som
“exiliats d’una terra pròpia”.

Des del seu amagatall amb vista
a un atrotinat parc amb vells plata-
ners amanyagats pel sol de la mitja
vesprada sap del cert que no hi ha
savi o filòsof, veí atent o dependent
d’un gran magatzem, puta o castís-
sima amant, alumne d’odioses se-
crecions hormonals o cruel botxí, a
qui poder explicar els estralls terro-
rífics de la desfeta, de la lenta des-
aparició de les creences que ens con-
fortaven, de les seguretats garanti-
des. Ens inquieta pensar, certa-
ment, que potser, només potser, no
tenim ningú amb qui compartir el

sinistre viatge. Estem totalment in-
comunicats, irremeiablement sols,
lligats davant els pàmpols dels nos-
tres ordinadors o “la gran pròtesi
sensitiva genital”. Al capdavall,
ben mirat, a penes som tristos “aris-
tòcrates de la incomunicació” i “na-
vegants del sexe/ erectes per l’ur-
gent ciberespai”. La solitud, la im-
potència davant l’estúpida banalit-
zació de l’existència que han impo-
sat els dominadors ens mena a un
dolor indescriptible, fins a l’an-
goixa. Escriu Nàcher: “Recicle el
dolor de tots els dies/ i sóc el punt
inútil dels cercles/ concèntrics de la
pena més dura,/ caragol infeliç co-
bert de vidres. Circuit de llàgrimes
de marbre,/ no sé on vaig i tot m’en-
volta. El dolor és l’única prova fe-
faent/ que m’indica que estic viu”.

No hi ha cap dubte que els es-
culls principals per a aquesta exis-
tència estranya condemnada a la
destrucció són, segons el poeta, “la
incomunicació, l’aïllament, la soli-
tud a què estem sotmesos en un
món anorreador, que no se’ns ofe-
reix, sinó que se’ns imposa”. Impo-
tents davant d’aquest extrem pot-
ser ens assemblem als caragols,
“d’ells tenim”, afirma, “la circulari-
tat en què transcorren les nostres
vides, fins al punt que som inca-
paços d’eixir de la closca”. La lite-
ratura, una vegada més, sens pre-
senta com la gran redemptora sen-
se la qual no tindríem res a fer.
“Només a través del mot l’escrip-
tor s’agermana amb els altres, la
literatura entesa, si vols, com a
únic mitjà de supervivència en una
societat on, de vegades, ens veiem
incapaços de subsistir”, sentencia.
Amb tot, i malgrat el seu escepticis-
me, la seua incredulitat enmig de
“la maror quotidiana”, al final con-
sidera que sí que paga la pena so-
breviure: “sempre és millor, encara
que siga només per a contar-ho.
Pense que només l’ofici d’escriure
és l’única raó per a tirar endavant”.

Darrere d’aquesta màscara de
tristor, de fatalisme, hi ha, però, el
Nàcher, al meu parer, més autèn-
tic: l’irònic, sarcàstic a estones, vita-
lista, gegant i fort. L’heroi que, mal-
grat tot i tots, es resisteix a la pos-
tració i que al mig del terrabastall
és capaç d’escriure: “No em ve l’en-
yor d’un temps,/ que em perdone
Petrarca./ Tampoc puc dir que he
oblidat/ alguns moments. Senzilla-
ment,/ la vida em crida i reclama”.

Sylvia Beach. / BÉRÉNICE ABOTT

VICENT NÀCHER Poeta

“Sempre és millor sobreviure, encara
que siga només per a contar-ho”

“Dels caragols
tenim la circularitat
en què transcorren
les nostres vides”

Vicent Nàcher, en un parc d’Algemesí. / JORDI VICENT

Els records de Beach
havien de ser una
crònica de la
publicació de l’Ulisses

“He volgut obrir
una finestra a la
quotidianitat de
tots els dies”
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El camí pel qual l’his-
panista Dominic
Keown (Manches-
ter, 1954), professor

del Fitzwilliam College de
la Universitat de Cambrid-
ge, arriba a ser un dels
màxims especialistes en
l’obra de Vicent Andrés Es-
tellés és sinuós. Aquest ir-
landés d’origen i convicció,
tot i haver nascut a Anglate-
rra, confessa que el seu pri-
mer contacte amb la cultu-
ra hispànica es produeix a
través del futbol i més con-
cretament pel poder
d’atracció que exercia a tot
Europa el Reial Madrid
dels anys cinquanta i
seixanta. Keown estudia es-
panyol a la universitat,
però en comptes d’anar a
Madrid, com pretenia fer,
per a estar més a prop de
Di Stefano i Puskas, aterra
a Manresa, l’any 1974, i
pren contacte amb el “fet
diferencial català” i amb
una llengua i una cultura
que li provoquen fascina-
ció. Fa 25 anys, però,
“baixà” a València, per par-
ticipar en una traducció
d’Ausiàs March a l’anglés.
“I m’hi vaig quedar”, diu
amb satisfacció.

“Per als hispanistes de la
meua generació”, explica,
“era més fàcil anar a Cata-
lunya, perquè la cultura era
més acadèmica, però a
València vaig trobar la
presència contundent de
Fuster i Estellés. Vaig llegir
les Horacianes d’Estellés i
em vaig sentir copsat. No podies
imaginar ni en mil anys els grans
intel·lectuals catalans escrivint un
poemari tan divers, tan bast i alho-
ra tan elegant, i fer aqueixa recu-
peració de la cultura popular. Els
catalans són molt més refinats, i
pense en Espriu, en Riba… Però
allò d’Estellés, aquella expressió
tan directa, el fet de veure que el
poeta pot ser un home del carrer,
em va marcar”. “Per a una perso-
na d’una ciutat com Manchester
era tocar mare, com diria Estellés,
les arrels de la vida”, conclou, i
aclareix que aquest vessant arre-
lat al poble està en l’origen de la

universalitat del poeta. “James
Joyce deia que, si podia arribar a
l’ànima de Dublín, podia arribar
a l’ànima de l’univers”.

Des d’aleshores, Keown passa
períodes importants de temps a
València, que coincideixen amb
les llargues vacances lectives de
Cambridge. Això li permet desen-
volupar una tasca crítica impor-
tant que es reflecteix en estudis
com ara Sobre la poesia catalana
contemporània, del 1996. Tanma-
teix, la seua fixació pel poeta de
Burjassot es va plasmar en una
obra concreta, Polifonia de la sub-
versió: la veu col·lectiva de Vicent

Andrés Estellés, de l’any 2000.
“Em vaig marcar diversos objec-
tius”, explica, “primer de tot recu-
perar algunes col·leccions indivi-
duals d’Estellés, que no s’han do-
nat a conéixer com cal, perquè en
les obres completes és difícil gau-
dir de la seua intensitat i de la
seua varietat expressiva. I també
volia recuperar alguns poemaris.
El fet és que la qüestió editorial
d’Estellés és encara molt caòtica i
la seua obra s’ha d’organitzar
d’una manera coherent, com so-
len fer al meu país, amb edicions
de poemaris específics i amb una
introducció crítica feta per ex-

perts, per a valorar els poemaris a
escala individual”.

En aqueixa línia, de fet, s’en-
camina un dels seus projectes de
futur. “Vicent Salvador”, diu en
al·lusió a un altre dels estudiosos
més destacats del poeta de Bur-
jassot, “va tenir la idea genial de
fer-ne una edició crítica, que bàsi-
cament és el que cal. Però amb la
situació que tenim al País Valen-
cià és difícil pensar en un suport
institucional. Ho haurem de fer
nosaltres mateixos i, per tant, es
planteja com un projecte a llarg
termini”. “La idea és traure tots
els poemaris que hi ha en les
obres completes, intentar datar-
los cronològicament i després
convidar els estudiosos d’Este-
llés, que n’hi ha un bon grapat,
que cadascú es faça càrrec d’una
col·lecció”, especifica. Keown
calcula que amb una desena d’es-
pecialistes, i el suport dels seus
col·laboradors, “n’hi hauria
prou”. “És una qüestió d’organit-
zació”, diu, de manera que fa en-
tendre que no li preocupa la mag-

nitud de l’empresa.
La seua tasca de difusió no aca-

ba amb Estellés. Ha traduït a l’an-
glés autors com ara Salvat-Papas-
seit, Josep Vicenç Foix, Ausiàs
March, Valle Inclán o Joan Fus-
ter, a qui també professa admira-
ció, i té publicats en la seua llen-
gua materna diversos estudis so-
bre cinema espanyol. La conversa,
encetada amb futbol, acaba amb
aquest mateix esport: Keown fa
constar la seua doble i penosa con-
dició de seguidor del Manchester
City i del Llevant. “Ha estat un
any horrible”, diu, amb el seu om-
nipresent humor irlandés.

Ve de la pàgina 1
En el plantejament de Marqués
hi havia moltes aportacions origi-
nals, però una de les que no resul-
taven menors era la seua múlti-
ple argumentació crítica, cap a la
dreta valenciana i la seua monu-
mental instrumentalització de
sentiments en la societat de mas-
ses, cap al nacionalisme esquemà-
ticament catalanista, i cap a l’es-
querra majoritària, que ja alesho-
res apuntava la intenció d’eludir
el debat identitari com una qües-
tió lateral massa plena de polèmi-
ques. Tal com va destacar Rafael
Castelló en la tercera edició del
llibre, publicada als trenta anys
de la primera, “el concepte clau
de País perplex és el de fosca
consciència. Un concepte que
obri una porta a l’acció creativa,
profètica, una porta a l’activisme
nacional”.

Evitar l’autocomplaença pu-
rista i també la renúncia derrotis-

ta eren els missatges que aporta-
va aquell llibre al moviment va-
lencianista, tot dibuixant un ca-
mí que, si bé ho mirem, és el que
han recorregut després el nacio-
nalisme valencià i una bona part
de l’esquerra, aclaparats per la
brutal hegemonia d’una dreta
que ha aprofitat sense escrúpols
tot l’armament ideològic fabricat
durant els anys clau de la batalla
civil, tot l’arsenal de materials
simbòlics manipulat en el perío-
de de la transició. Un camí, dic,
del minoritari nacionalisme va-
lencià i d’una part substancial de
l’esquerra que els seus protago-
nistes han recorregut, durant els
anys vuitanta i noranta, i a la
primeria del segle XXI, sense la
creativitat ni la lucidesa, sense el
talent, que Marqués hi va es-
merçar, tot i que potser sí amb
una colossal perplexitat.

En allò substancial, el nostre
sociòleg era un home inquiet. Do-

tat d’una impagable intuïció, la
seua manera d’actuar en relació
amb els mecanismes de formació
d’una opinió pública estava mar-
cada per un instint rebel, contes-
tatari i crític, sempre àvid de tro-
bar interlocutors. Potser massa
confiat en la bondat intrínseca de

les classes populars, herència de
la seua adscripció primera a un
consellisme benintencionat, el
seu discurs, en aspectes com l’eco-
logisme, el feminisme, la crítica a
la cultura patriarcal o la reivindi-
cació valencianista, ens deia co-
ses que avui, amb tota probabili-

tat, ja no volem sentir. Però, quin
pot ser el paper de l’intel·lectual
autèntic, amb tots els seus defec-
tes personals i totes les seues debi-
litats, sinó és aquest de suggerir
idees, posar en solfa prejudicis i
obrir expectatives a la raó?

La de Marqués podria pa-
réixer, en certa mesura, una pèr-
dua que dol, però que no té un
efecte gaire intens sobre el debat
polític i civil perquè, en realitat,
l’havíem perdut fa molt de temps.
La sensació és enganyosa i el seu
retorn a l’escena per al mutis final
ens ho hauria de fer veure així.
Pel que fa a algunes coses, políti-
ques i no tant, hem perdut molt
de temps, massa temps, i la clarivi-
dència s’ha convertit en un bé es-
càs. Ho assenyala, com un se-
màfor roig, l’obra d’un home que
va tractar de contribuir a canviar
el seu país amb un gram d’imagi-
nació, una cullerada d’hetero-
dòxia i un pessic de bon humor.

DOMINIC KEOWN Hispanista

“L’edició de l’obra d’Estellés
és encara molt caòtica”

El títol és ben ambigu.
L’amor, com un poder
per si mateix. La capa-
citat que té l’amor de

fer i aconseguir coses. Però,
també, el poder que es pot
exercir en nom o a partir de
l’amor.

El diccionari defineix
l’amor així: “inclinació o
afecció viva envers una perso-
na o cosa”. Diu “o cosa”.
Efectivament, l’amor a les co-
ses pot ser una de les caracte-
rístiques del nostre temps.
Només cal veure amb quina
dedicació i afecció alguns ren-
ten i amanyaguen un automò-
bil o quin lligam estableixen
amb el seu telèfon mòbil, dos
objectes que comparteixen
“mobilitat”(?).

Moltes vegades l’amor a
un subjecte no és massa dife-
rent quan la persona és trac-
tada com un objecte. N’hi ha
moltes teories, hipòtesis, pers-
pectives. Per exemple, consi-
derar que l’amor no passa si-
nó és pel poder exercit de
l’un envers l’altre.

Altres opinions sostenen
que la perplexitat lògica que
produeix que una dona haja
suportat ser maltractada du-
rant anys només s’explica pel
convenciment absolut que
manté la posició femenina
quan considera que l’amor
pot fer canviar el partenaire.

Si busquem en la selva in-
formàtica, si busquem a par-
tir de “poder de l’amor”, apa-
reixen centenars de webs que,
curiosament, fan referència a
la religió, sobretot cristiana.
El poder de l’amor sota el
poder de l’Església?

El 25 de maig passat es va
celebrar a Tarragona una re-
unió de professionals de la
psicoanàlisi per a debatre al
voltant d’aquest enunciat:
“Avidez, hazaña y simulacro
en la vida amorosa”. Resu-
mim: l’avidesa amb què els
subjectes canvien d’objectes
amorosos és el simulacre
d’un amor que avui només es
relaciona amb un compromís
que els esglaia. Una altra con-
clusió: és impossible planejar
la trobada de dues persones.
Aquesta sempre passa per la
contingència.

Amor absent de poder?
Un poema d’Ana Becciu: “El
amor se produce cuando se
acaricia una textura, cuando
con las manos, o con la boca,
se relata. La boca acaricia
con relatos, provoca texturas
aquí y allá. Y en las texturas
se puede leer. Pero casi nadie
sabe leer… Hay algo en los
ojos de la amada que está
quieto, detenido, a la espera.
De esta espera se desprende
un brillo, un resplandor que
no deja ver bien. Cuando la
amada abre los ojos, los ahue-
ca, como quien con la mano
recoge el agua de una fuente,
y retiene en ellos la mirada
que protege a todo su pasa-
do. Quien la ama sabe que de
esa región estará siempre au-
sente. Que no ha sido invita-
do, ni lo será. De ese espacio
es, precisamente, de lo que se
ha enamorado”.

Ha traduït a l’anglés
autors Salvat-Papasseit,
Foix, March, Valle
Inclán o Fuster

A LA LLETRA

El poder de
l’amor

ALBERT GARCIA I
HERNÀNDEZ

Dominic Keown fotografiat a València. / JESÚS CÍSCAR

“Per als hispanistes
de la meua generació
era més fàcil anar
a Catalunya”

El concepte clau
del seu assaig ‘País
perplex’ és el de “fosca
consciència”
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