
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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