
Contes d’ahir i
de sempre
Carles Cano

Perifèric Edicions
Catarroja, 96 pàgines

Carles Cano i un
il·lustrador com Pa-
co Giménez són ga-
rantia d’una bona

obra de literatura in-
fantil. En aquest
cas, l’autor fa una
aproximació a la tra-
dició oral mit-
jançant la reinter-
pretació de tres re-
lats extrets de l’am-
pli patrimoni del
conte i la rondalla
populars. Cano els
reescriu, i amb això
crea una obra prò-
pia i singular, però
procura mantindre
algunes de les carac-
terístiques que han
fet d’aquests relats
uns elements col·lec-
tius de la cultura de
l’oralitat.

No puges a l’an-
dana
Teresa Broseta

Edicions Bromera
Alzira, 120 pàgines

Hi ha moltes publi-
cacions adreçades
al públic infantil i
juvenil, però no hi

sovintegen les
obres de teatre.
Aquest llibre n’és
una excepció. Amb
il·lustracions de Fe-
rran Boscà, plante-
ja un argument de
misteri protagonit-
zat per dos xiquets,
Candela i Daniel,
que passen l’estiu
amb una iaia con-
sentidora, una assis-
tenta molt moder-
na i un jardiner des-
manotat, amb l’úni-
ca prohibicó de no
pujar a l’andana,
un lloc ple de so-
rolls misteriosos i,
per tant, atraient.

El guepard
1970
Lluís Juste de Nin

Edicions de Po-
nent
Alacant, 112 pàgines

L’autor és ben co-
negut, com a di-
buixant i il·lus-

trador. També per
la seua radical vi-
sió de la vida i la
societat. L’any pas-
sat va iniciar en
aquesta editorial
una trilogia (amb
Montecristo 1941)
que ara continua
amb aquest àlbum.
Comparteixen tots
dos un mecanisme
que trasllada argu-
ments literaris clà-
sics a la història re-
cent. El guepard,
inspirat en Giusep-
pe de Lampedusa,
se situa en el perio-
de de la transició
democràtica.

Infantil TeatreCòmic

En principi, a un poeta li
convé que la seua obra
es difonga per mitjà d’an-
tologies, sobretot si és ex-

tensa. Una antologia és un llibre
manejable i, com se suposa que
l’antòleg deu haver triat bé, el
poeta apareix davant del públic
abillat amb les seues millors ga-
les. Tot i així, la majoria dels
poetes recelem una mica, o
molt, de les antologies, perquè
no podem oblidar que tota selec-
ció és una amputació. Una am-
putació feta a partir de criteris,
o de gustos, que poden ser molt
vàlids, però que no són els nos-
tres (llevat dels casos en què l’au-
tor és també l’autoantòleg).
Com que, d’altra banda, la poe-
sia es reedita ben poc, sempre hi
ha la por que l’obra pròpia,
amb tot el seu volum, quede
substituïda, in aeternum, per
aquesta versió retallada, d’on
s’ha suprimit tot el que hi havia
d’irregular, d’esbalandrat i d’es-
trafet, però també, justament
per això, de més rar, personal i
viu de nosaltres mateixos. Una
cosa va amb l’altra.

Ara, si hi ha un poeta per al
qual els avantatges d’una antolo-
gia superen de llarg qualsevol in-
convenient, aquest és Vicent An-
drés Estellés. Per això, la publica-
ció d’una nova antologia del poe-
ta de Burjassot, feta per Julia Ca-
pilla i editada per Bromera, ha
de ser benvinguda. Ho és perquè
està ben feta, i perquè l’autor la
necessita. No és que no n’hi ha-
ja, d’antologies d’Estellés en el
mercat —ara mateix, la que va
fer la seua pròpia filla, Carmina
Andrés, per a l’editorial Carena,
encara deu circular—, però l’au-
tor d’una obra tan vasta pot ne-
cessitar-les totes, i moltes més
que n’hi haguera. De fet, la vaste-
dat luxuriant de l’obra d’Estellés
és la primera raó que les fa neces-
sàries. Senzillament, no és possi-
ble trobar tots els seus llibres a
les llibreries. N’hi ha massa. Ni
tan sols les Obres completes en
10 volums d’Estellés són de veri-
tat completes. Que algun dia ho
haurien de ser és una altra qües-
tió. La segona raó és que, com
tots els poetes profusos, per
grans que siguen, Estellés és irre-
gular i, sobretot a les velleses,
reiteratiu. Probablement, val
més endinsar-se en l’oceà poètic
d’Estellés amb l’ajuda d’una tria
ben seleccionada i accessible que
llançar-s’hi a l’atzar de les ones.

Ací, les virtuts d’una antologia
s’imposen.

També hi ha altres raons. En-
tre els valencians que llegim, hi
ha poc dubte que Estellés és un
poeta admirable. Ja als anys 70
vam descobrir que no solament
era el més gran poeta que havia
parit aquesta terra des d’Ausias
March, sinó que era un gran poe-
ta, més enllà de qualsevol ads-
cripció territorial o lingüística.
A fora, l’assumpte és diferent, a
pesar d’alguns esforços, com el
d’un altre gran poeta valencià,
Francisco Brines, per a donar-lo
a conéixer al públic castellà, o la
publicació de traduccions, des-
graciadament interrompudes,
que va encetar Edicions de la
Guerra fa uns anys. A Catalun-
ya mateix, Estellés agrada al pú-
blic, quan poden llegir-lo, o es-
coltar-lo —la recent representa-
ció de Coral romput ho prova—,
i els escriptors saben que és un
gran poeta, però, a l’hora de la
veritat, el tenen poc en compte.
Pel centralisme inveterat dels lle-
traferits de Barcelona i també
per un altre motiu: perquè la
poesia d’Estellés, amb la seua to-
rrencial barreja d’aspre neorrea-
lisme a la italiana i esclatant ex-
pressionisme barroc, més la seua
amarga tendresa, el seu erotisme
de suburbi i la seua crispada i
visceral melancolia, està a les an-
típodes de la línia principal,
molt més decorosa, de la lírica
catalana. Estellés és, amb Blai
Bonet, el principal excèntric, en

molts sentits, d’aquesta literatu-
ra. Encara avui, entre els caps
que proven de decidir el cànon
poètic català, predomina el gust
per l’artifici formal i pel teatre.
Fins i tot la subversió avantguar-
dista és acceptada quan es mani-
festa com un joguineig histriò-
nic. L’avantguarda de disseny,
amb sextines i tot, és un invent
típicament català. Quan se l’en-
dú la passió, en canvi, ja no és
tan ben rebuda. Els poetes exces-
sius, sobretot si no tenen por de
ser vulgars, destorben. Fins i tot
poetes de la mida d’Espriu o de

Vinyoli ho han hagut de patir.
Per dir-ho d’una manera breu,
la gran poesia no decorativa té
greus problemes de recepció, en-
cara, a Catalunya.

En un mercat així, on s’accep-
ta el valor de l’obra d’Estellés,
però se’l llegeix poc, els seus im-
mensos poemes acabaran impo-
sant-se, tard o d’hora, gràcies a
les antologies. Aquesta de Juli
Capilla, que té unes pretensions
clarament didàctiques i va acom-
panyada d’un bon pròleg, po-
dria ajudar molt. No és que siga
una antologia perfecta, perquè

no n’hi ha (com tampoc hi ha
crítics perfectes d’antologies).
Tots els poemes que l’antòleg ha
triat valen, però en falten alguns
d’imprescindibles, en part, per
raons d’espai. No n’hi ha cap
dels extensos poemes de Coral
romput, per exemple. Una anto-
logia de veres poderosa d’Este-
llés hauria de tindre més gruix.
Això no deu ser responsabilitat
de l’antòleg, sinó del tipus d’edi-
ció. Amb tot, cal assenyalar-ho.
També és discutible l’ordre dels
poemes, a partir de les desgave-
llades edicions de Tres i Quatre.
La cronologia dels versos d’Este-
llés és un pur caos, i comprenc la
desesperació de qualsevol an-
tòleg que s’hi enfronte, però al-
menys hi ha alguna fita clara,
com els anys de les primeres edi-
cions. Trobar al mig d’aquesta
antologia un poema del seu pri-
mer llibre, el molt incipient Ciu-
tat a cau d’orella, no ajuda a fer-
se una idea del lent procés de
maduració d’aquest immens ani-
mal de poemes que va ser Este-
llés. Però tot això són menude-
ries i ganes de fer veure que m’he
llegit el llibre. En conjunt, el crite-
ri seguit per l’antòleg és alta-
ment raonable, i la informació i
la tria han de resultar molt útils.
Els estudiants (no solament va-
lencians) que descobriran l’ex-
traordinària poesia d’Estellés
gràcies a aquesta antologia po-
den estar d’enhorabona. En vol-
dran llegir més. I d’això es trac-
ta.

CARTES DE PROP

Una lectura vàlida
ENRIC SÒRIA

Agafe prestat el títol a Mario
Benedetti, amic en el com-
promís, la integritat i la iro-
nia, com podia haver-lo aga-

fat, quan això de París, a Julio Cor-
tázar del seu llibre de relats Todos
los fuegos el fuego, o a Vladimir Na-
bokov o al taumaturg Empèdocles,
aqueix tros de carn a la brasa de
llegenda immarcescible amb san-
dàlies i tot al cràter de l’Etna, o a
qualsevol escriptor d’històries i ver-
sos, entre la vulcanologia i l’alcohol,
com Malcolm Lowry, o a un altre
d’aquells filòsofs de l’esdevenir, que
lligaven un pòquer d’elements clàs-
sics i volaven l’escala als olímpics, o
com a recurs mític, rebel i generós a
Prometeu, que va deixar els déus
inermes, iracunds i inventant noves
màquines per a cometre atrocitats.
Així és que gràcies pel foc a Benedet-
ti, Cortázar, Nabokov, Empèdocles,
Lowry, Prometeu. Gràcies pel foc
també als solsticis i als equinoccis,
gràcies a l’antropologia i als llibrets
de Falles i Fogueres, que tants tex-
tos produeixen anualment al març i
al juny, d’alguns dels quals ens alli-
bere qui puga, siga deïtat o responsa-
ble apassionat d’aquests plecs, per-
què molts van de cap al descrèdit de
la mateixa celebració i a penes que-
da el cantel d’un duro per a rodar-
ho per pàgines d’antologies comen-
tades, com em vaig proposar una
vegada fa uns quants anys, propòsit
del qual encara no he desistit, mal-
grat com van les coses o potser per
com van les coses en aquests quefers
de la flama i els seus contorns. Si el
llibret és l’ànima de la Foguera, com
va afirmar el periodista alacantí Ra-
fael Quiles Molina, també n’és l’ac-
ta. Ni ànima ni acta no poden des-
aparéixer ni han de desaparéixer en-
tre les cendres d’un xovinisme i un
localisme exultants i ordinaris, ni de
les d’un costumisme sense cap altre
destí que la seua pàl·lida imatge. Pel
que fa a les Fogueres de Sant Joan,
tinc un exemplar del setmanari El
tio Cuc que el 1929, just un any des-
prés d’iniciar-se aquestes festes com
les coneixem avui, va publicar un
número extraordinari dedicat a
aquestes en què van col·laborar, a
més dels autors dels monuments, els
directors de la premsa alacantina:
Carlos Lozano, d’El Tiempo; Floren-
tino de Elizaicin, d’El Correo; Álva-
ro Botella, d’El Luchador; Juan San-
sano, d’El Día; i Emilio Costa, del
Diario de Alicante; i, entre altres,
l’escriptor Josep Guardiola Ortiz i
el periodista i autor de la lletra de
l’himne a les Fogueres, Josep Ferrán-
diz Torremocha. Al costat dels lli-
breters d’ofici habituals, han escrit
sobre Alacant i la nit de Sant Joan
autors com Carlos Arniches, Rafael
Altamira, Fernández Flores, Vicent
Andrés Estellés, José María Pemán i
uns quants més. Mentre jo estava al
capdavant del gabinet de premsa de
l’Ajuntament, em va tocar dirigir,
durant uns quants anys, Festa. Revis-
ta Oficial de las Hogueras de San
Juan. I per a l’edició del 1988, vaig
demanar a set amics d’altres llocs un
treball literari sobre la ciutat o al-
guns dels aspectes més suggestius,
inclòs naturalment el de les nostres
tradicionals Fogueres. Dels set,
me’n van remetre Camilo José Cela,
Juan Cruz Ruiz, Lauro Olmo, Vicen-
te Molina Foix i Manuel Lacarta.
Llevat de l’article de Molina Foix,
per raons d’arrelament i veïnatge in-
termitent, la resta, esplèndids, sens
dubte, es refereixen al foc de passa-
da, i no en tots, i sí a la nostra llum i
a la nostra mar. Fins on arriba la
resplendor de les fogueres alacanti-
nes? Tanmateix, això que he dit, grà-
cies pel foc.

Gràcies
pel foc

E. CERDÁN TATO

El poeta Vicent Andrés Estellés l’any 1984. / JESÚS CÍSCAR

Està a les antípodes
de la línia principal,
molt més decorosa,
de la lírica catalana
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CARLES DOLÇ

El paisatge ha arribat a ser ma-
tèria de legislació i s’ha con-
vertit definitivament en una
qüestió de cultura, si és que

encara no ho era, per bé que amb
una mica més de seny públic i menys
cobdícia privada no haurien sigut ne-
cessàries aquest tipus de lleis. Ara,
paisatges naturals i urbans estan sot-
mesos a criteris de conservació, recu-
peració o millora, a tot això, sense la
convicció d’una part dels mateixos
legisladors. No ha sigut sempre així
ni els propietaris immobiliaris ho te-
nen clar. A la ciutat de València en
trobaríem un cabàs, d’exemples, i a
les façanes sobre el llit vell del Túria
alguns de ben cridaners.

La façana septentrional de la Ciu-
tat Vella, objecte d’un acurat llibre de
Vicenç Rosselló i Julià Esteban editat
fa uns anys, ha sigut al llarg de la his-

tòria la més representativa de Valèn-
cia, alhora que castigada al segle XX
per operacions especulatives que no
l’han millorada, precisament. La més
intensa i, potser, la més desconeguda,
és la de les construccions sobre els te-
rrenys de l’antiga Ciutadella, feta a les
primeries dels anys cinquanta del segle
passat, que va produir un autèntic
amuntegament d’edificacions, hui im-
possible de solucionar. O el cas de les
impròpies torres d’habitatge que so-
breeixien en la silueta del Carme fins
que van ser enderrocades fa poc. Tam-
bé és cert que no tot han sigut desas-
tres urbanístics: la prolongació
d’aqueixa mateixa façana cap a lle-
vant per Jacinto Benavente, la zona de
l’Eixample, tingué un resultat harmò-
nic, i la torre que l’arquitecte Gutié-
rrez Soto va fer al principi de la gran
via del Marqués del Túria està molt
bé. En qualsevol cas, es pot dir que no

hem reflexionat bastant sobre les faça-
nes de les vores de l’antic riu, que s’ha
convertit en una mena de carrer major
de la ciutat. I així ens va.

Des que es va construir, el 1880, el
Col·legi de Sant Josep en veïnatge
amb el Jardí Botànic, la façana septen-
trional de Ciutat Vella arriba pel po-
nent fins on ara hi ha la gran via de
Ferran el Catòlic, que es va acabar
d’urbanitzar el 1945. Jardí i Col·legi
han conviscut durant més de cent anys
i han configurat junts un paisatge que
hem pogut percebre, en tota la seua
qualitat i magnitud, quan es va obrir
el pont d’Ademús i es va consolidar el
barri al voltant de la Fe i l’Estació
d’Autobusos, a la vora esquerra del llit
vell. Convertida en un nou node urbà,
la zona ha sigut objectiu de l’apetència
immobiliària, com hem pogut compro-
var en el cas de l’anomenat solar dels
Jesuïtes. Passa a la pàgina 2

La tekhne, per als grecs, era
només un art i un mitjà:
l’art de saber fer les coses,
allò que practicaven els ar-

tistes i els artesans, que eren ano-
menats “tècnics”. Ara, però, la
tècnica s’ha convertit en un fi en
si mateix: allò que, quan es pos-
seeix i es controla, dóna poder i
riquesa. Qui posseeix la tècnica,
domina el món. Per això aquest
petit país nostre, valencià o es-
panyol, fa tant de temps que no
domina res, ni el seu entorn. I la
civilització d’Occident ha triom-
fat, en el camp de la tècnica, allà
on el cristianisme havia fracas-
sat: primer de tot al Japó, ara a
la Xina i a l’Índia. Però la tecno-
logia, al contrari del que potser
esperàvem amb una certa arro-
gància, no és inseparable de la
democràcia i d’allò que represen-
ta: altres civilitzacions l’han
adoptada i se’n serveixen amb
èxit, sense acceptar aquells va-
lors “occidentals” que su-
posàvem lligats al progrés tècnic.
Per a Europa, és com si li hague-
ren robat el talismà mil·lenari
grec i judeocristià. Ens l’han “ro-
bat”, o els l’hem “cedit”, i ells
l’han despullat dels valors que
l’acompanyaven. De manera que
Europa, que no té el poder dels
Estats Units d’Amèrica, que és
una potència comercial sense el
carisma temible que té una potèn-
cia armada, va perdre ja fa temps
el monopoli de la cultura occi-
dental, i es troba una competèn-
cia difícil de sostindre. Els nos-
tres competidors tenen l’avantat-
ge de posseir la tècnica, però sen-
se els valors i la càrrega que els
europeus li hem anat afegint.
Una Xina amb respecte als drets
laborals, una mica respectuosa
amb el medi ambient, no entrega-
da al capitalisme inhumà prote-
git pel rigor del Partit Comunis-
ta, una Xina amb valors “euro-
peus”, no ens faria la por que ara
ens fa. No hi hauria, tampoc,
tants magatzems de productes xi-
nesos ocupant fàbriques abando-
nades a Manises o a Elx. I en tot
cas, a nosaltres almenys, potser
ens angoixa la divergència
creixent entre la velocitat del pro-
grés de la tècnica i la lentitud in-
variable de l’existència humana.
La nostra vida és ara més llarga,
el nostre temps, com el de la natu-
ra, és immutable. I mentrestant
el progrés tecnològic camina
amb ritmes sovint incomprensi-
bles. La Xina, la tècnica, l’an-
goixa que és difícil d’explicar, un
estat d’ànim crònic.

Botànic-Jesuïtes, un
paisatge compartit

Una exposició analitza una de les façanes al riu més belles de València

Tècnica
JOAN F. MIRA

Enrique Cerdán Tato s’acosta als articles que es publiquen als llibrets, amb motiu de la festa de
Fogueres, i a les seues peculiaritats retòriques � Enric Sòria elogia la utilitat de l’antologia de

Vicent Andrés Estellés que acaba de publicar Juli Capilla

Dalt, el col·legi dels Jesuïtes fotografiat des de la torre de l’església de Campanar l’any 1908. Baix, la mateixa vista actualment, en
una imatge presa des d’un angle semblant. / ARXIU JOSÉ HUIGUET / NEUS LOZANO


