
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


