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L’escriptor Josep Franco
(Sueca, 1955) i l’il·lus-
trador Enric Solbes (Al-
coi, 1960), tenen a l’esque-

na una dilatada trajectòria en els
camps de treball respectius i dues
dècades de fecunda col·laboració
professional. Tanmateix, parlen
de la seua darrera obra en comú,
una edició de gran format de les
Rondalles valencianes (editorial
Bromera), en la qual han estat
treballant vora dos anys, amb la
loquacitat pròpia d’una publica-
ció primerenca. La satisfacció
rau en un resultat final que quali-
fiquen com a “molt satisfactori”,
tot i que es tracta d’un “encàrrec
editorial”. Potser perquè la ma-
quinària estava ben greixada.
Franco i Solbes han tirat avant
nombrosos llibres de text i més
de mitja dotzena de novel·les, en-
tre aquestes l’emblemàtica L’úl-
tim roder (Bromera, 1986), una
novel·la il·lustrada que ha viscut
una vintena de reedicions, i un
altre llibre que no va tindre el
mateix recorregut, Anadia, la ciu-
tat submergida (Bromera, 1991),
però que va solidificar la seua
relació professional.

La manera de treballar, de fet,
no s’ha regit per la via convencio-
nal d’il·lustrar un text preexis-
tent. Com explica Franco, “el
procés ha estat paral·lel. Mentre
es feia el text, Enric em presenta-
va il·lustracions que condiciona-
ven, i molt, el resultat final. Hi
ha un equilibri molt gran entre
textos i il·lustracions, que es men-
gen a voltes el text, però no tinc
gelosia ni enveja d’això”, diu
Franco. Un sistema que sorteja
el risc de la redundància. “Si es-
tàs treballant amb un llibre
il·lustrat, com menys detallades
siguen les descripcions millor,
perquè això dóna llibertat a
l’il·lustrador”, afirma el narra-
dor. “Evidentment, jo no puc
contar tot el que es diu en el text.
Per contra, és millor contar algu-
nes coses que en el text no estan
reflectides”, assenyala Solbes. En
tot cas, el pes gràfic d’aquesta
edició és evident. “Dels quaranta
o cinquanta títols que tinc publi-
cats, aquest, amb seixanta, és el
més extens quant al nombre
d’il·lustracions”.

Respecte del contingut, Fran-

co ha begut de fonts diverses, des
de les rondalles d’Enric Valor,
fins al Costumari català
(1950-1956) de Joan Amades,
“un folklorista importantíssim”,
apunta, la literatura moral dels
germans Grimm o de Perrault,
els Contes de Canterbury, de
Geoffrey Chaucer, o el Libro de
buen amor, de Juan Ruiz, entre
moltes altres lectures. Una sèrie
de fonts i d’històries exemplarit-
zants, a voltes recognoscibles, a
voltes no tant, de vegades directa-
ment inventades o refoses amb
material de procedències diver-
ses, amb la lluita sempiterna del
bé contra el mal com a fil conduc-
tor que els autors encaixen en un
temps “indefinit amb un punt
d’anacronisme”. “L’origen dels
contes sempre és l’oralitat. Hi ha
algú que comença a inventar-se
històries, les conta, i després hi
ha algú que les escriu”, assenyala
l’escriptor, i especifica que el que
s’ha fet és “una adaptació valen-
ciana. Les rondalles són com és-
sers vius que s’adapten a l’en-
torn”. “La gràcia és l’adaptació”,
afegeix Solbes, “trobar els refe-

rents locals”, i una de les vies ha
estat incloure-hi al·lusions a la
gastronomia valenciana. “En els
dos primers contes hi ha nombro-
ses referències al menjar i vaig
pensar que tindria una certa grà-
cia incloure en cada rondalla al-
guna cosa sobre gastronomia po-
pular de la nostra zona”, explica.
Una altra aportació a aquestes
rondalles, com assenyala Solbes,

és que “estem acostumats a llegir
una literatura més professional,
amb preocupació pels codis, però
en la rondallística la realitat i la
ficció es fonen a peu pla”. “I la
cullerada d’Enric ha estat trobar
les solucions perquè la inversem-
blança, el pas entre la realitat i la
ficció, siga com més tranquil mi-
llor”, postil·la Franco.

I qui és el destinatari final?
“És un producte familiar. El po-
den llegir els adults, perquè és un
text amb complexitats, no és fàcil
de llegir, però si els adults el lli-
gen als xiquets també l’enten-
dran”, aclareix Franco. “I això
m’encanta”, intervé Solbes, “per-
què hem pogut fer algunes
il·lustracions amb un contingut
eròtic suggerit, amagat, però evi-
dent als adults”, identificables en
rondalles com La rosa o El saba-
ter i el domini. Una sexualitat la-
tent que no impedeix que el llibre
haja trobat una funció com a re-
gal de comunió, segons conta
Franco amb sorpresa, o fins i tot,
a Alzira, com a record per als
alumnes que acaben la primària.
Per això, si se’n fera una segona
edició, que ambdós no descar-
ten, no n’acaben de veure clara
l’orientació.

“Si la venda fora de les institu-
cions és notable, ens condiciona-
rà seriosament: l’enfocament
haurà de ser més adult o ambigu,
com aquest? A mi m’agradaria
que fóra més adult”, conclou
Franco.

Aimia
Juli Capilla
13è premi Tardor de poesia,
col. L’Aiguader, 22.

Editorial Aguaclara
Alacant, 2008. 65 pàgines
.
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Sembla que la dèria literària
d’alternar la crítica amb la
creació comença a ser avui
dia una pràctica freqüent

al País Valencià. Un altre escrip-
tor que acaba d’incorporar-s’hi
és el traductor, periodista i crític
literari Juli Capilla (València,
1970) amb una novel·la, L’home
de Melbourne (2005), i dos poe-
maris, Llibre dels exilis (2006) i,
ara, Aimia (2008), els tres, fruit
de premis literaris. (Segons sem-
bla en l’actualitat els editors són
força refractaris a la publicació,
si no hi ha el premi i l’edició co-

rresponents pel mig. Això és, que
els mecenatges més o menys filan-
tròpics van a la baixa.)

Si Llibre dels exilis esdevenia
un poema patriòtic sobre la ciu-
tat de València, el País Valencià
i els Països Catalans, així com
entorn de la repressió política i
la descomposició social que se-
cularment pateixen, ara el canvi
temàtic —el país per l’amor—
és ben notori i monogràfic en el
seu segon llibre de poemes, Ai-
mia, que va obtenir el Premi Tar-
dor de Poesia de Castelló, amb
la ratificació de tres membres
del jurat força coneguts: Carme
Riera, Antonio Colinas i Clara
Janés.

L’organització del present
poemari viu pel tema amorós i
per al tema amorós: des de la
citació prèvia del mot aimia del
famós Diccionari català-valen-
cià-balear d’Alcover-Moll-San-

chis Guarner, fins a les nombro-
ses citacions de grans poetes
clàssics i contemporanis entorn
del tema, passant per la ma-
teixa divisió del poemari en tres
parts il·lustratives —Introduc-
tio, Clímax i Post—, així com
l’“Epíleg” confirmen a basta-
ment la plenitud de l’amor en
totes i cadascuna de les parts
del llibre.

Juli Capilla opta sense ama-
gatalls per l’exercici intertextual
tan propi dels clàssics —oh foll
amor, o fina amor de l’Ausiàs, la
ploma, que sovint greus mals des-
cansa del Roís de Corella, així
com d’altres clàssics— i també
pel faune V. A. Estellés, de qui,
més enllà de la intertextualitat,
mira d’acostar-se a la seua ima-
ginació i a la seua estilística in-
confusible. Abans de Capilla ja
han tractat d’acostar-se al con-
junt de l’estilística estellesiana

d’altres poetes valencians, com
ara Gaspar Jaén i Urban, que
acaba de publicar tot just un
poemari amb el nom d’Estelle-
siana.

Tot i que el resultat dels ver-
sos amorosos de Juli Capilla no
són semblants als que aconse-
guia el faune de Burjassot —“El
nostre amor és un amor brusc i
salvatge”—, Capilla els “inter-
textualitza” de tant en tant per
tal de potenciar els propis:

“El meu amor és un amor
que enerva / el món i el sexe, que
et proclama / als quatre vents
amb un crit rere el coit”.

Des del joc erudit i lúcid, Juli
Capilla ens ofereix un poemari
amorós en què també podem en-
devinar tot un món de sensibili-
tats i d’aventures personals, amb
el resultat d’un savi equilibri
més a la manera ausiasmarquia-
na que no pas estellesiana.

La tradició revisitada
Josep Franco tracta les rondalles valencianes amb una edició il·lustrada per Enric Solbes

ADOLF BELTRAN

El temps va a pressa.
Tant, que passen infruc-
tuosament les setmanes i
els mesos sobre els llibres

que ens hem proposat llegir, sen-
se que arribem a fer-ho. Per això
convé, alguna vegada si més no,
acudir al rescat de lectures que
han quedat pendents. És el cas,
ara mateix, de dos títols sorgits
en l’àmbit valencià al llarg dels
últims mesos i relacionats amb
les repercussions de les noves tec-
nologies digitals. Cap dels dos
mereix, ni de lluny, quedar rele-
gat a l’oblit, perquè són simp-
tomàtics de la part esperançado-
ra d’una dualitat que polaritza,
en un escenari innovador, acti-
tuds intel·lectuals modernes,
—pessimistes i optimistes—,
que ja han acumulat un cert so-
latge.

Faig referència a Codi rebel,
de Glyn Moody, que ha publi-
cat la Universitat de València
en traducció a la llengua catala-
na, i, sobretot, a McLuhan en la
era de Google. Memoria y profe-
cías de la Aldea Global (Edito-
rial Popular), de l’escriptor va-
lencià Pedro Sempere. Si el pri-
mer, escrit amb l’estil clar i acce-
ssible del periodisme anglo-
saxó, descriu una autèntica epo-
peia d’inconformisme tecnolò-
gic en narrar la manera com Li-
nus Torvalds i la seua colla de
col·laboradors van crear, a la fi
del segle XX, fent servir els co-
neixements informàtics i les pos-
sibilitats de cooperació que ofe-
reix Internet, un programa de
codi lliure, el Linux, que s’ha
convertit en un emblema de la
força que encara manté la
rebel·lia civil en aquest punt tan
avançat de la modernitat més
radical, l’assaig de Sempere és
com una festa per la consuma-
ció d’un somni o per la vigència
confirmada d’una inspiració.

Autor d’obres literàries, de
poesia i també de narrativa,
teòric i professional de la publici-
tat (com a directiu de la multina-
cional Young & Rubicam) i in-
dagador inquiet en camps com
el cinema, els grafits o la comuni-
cació de massa, Pedro Sempere
(València, 1942) va demostrar
els anys setanta un interés pre-
coç per l’obra de Marshall
McLuhan que no ha decaigut. I
no ho ha fet perquè, —ell ma-
teix ho explica en el llibre que
comentem—, la profecia del veï-
natge universal (aldea global),
com a icona d’una generació, ha
vingut a trobar el paradís que
havia anunciat en una era, la de
Google, que és precisament la
icona d’una altra generació.

Prologat per Eric McLuhan,
fill del famós comunicòleg nord-
americà, el llibre de Sempere
s’endinsa en la nova consciència
global amb un mètode juganer i
heterodox, típicament mcluha-
nià, que inclou l’ordenació alfa-
bètica dels capítols per a fer in-
cursions plurals en els nous en-
torns socials i culturals que,
d’acord amb les ensenyances del
mestre, sempre generen els nous
mitjans. Tot això, amb la inequí-
voca eufòria pel futur que, com
molt bé apunta Sempere, dife-
rencia la de McLuhan d’altres
versions de la modernitat tan
ombrívoles com la de L’home
unidimensional d’Herbert Mar-
cuse. Tot un espectacle.

Un món de sensibilitats

Enric Solbes, a l’esquerra, i Josep Franco, a l’estudi de l’escriptor a Sueca. / `MÒNICA TORRES

L’eufòria del
futur en l’era
de la cultura

global

“En la rondallística
la realitat
i la ficció es fonen
a peu pla”
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Índigo, militants en el segell esta-
tal Junk, ho veuen una mica més
clar: “El paper dels segells és fo-
namental, tot i que ara és més
important tindre un bon màna-
ger o una bona agència de boo-
king. D’altra banda, l’indie és un
acte de cinisme, perquè a tots els
grups els agradaria vendre mi-
lers d’exemplars i no haver de
preocupar-se pel que cobren les
sales ni rascar-se la butxaca per
a fer una web. La nostra disco-
gràfica no ens dóna prou suport,
és cert, però almenys quan edi-
tem, ells s’encarreguen de les des-
peses i el disc arriba a una gran
part dels mitjans”, diu Vanessa
Prado, la vocalista i composito-
ra. La mateixa opinió té Jesús de
Santos, vocalista d’uns Polar
que fa més de set anys que editen
en la indie madrilenya Jabalina:
“És clar que la crisi ha afectat
les discogràfiques i és complicat
trobar-ne una d’independent
que estiga disposada a pagar
una gravació i una edició d’una
banda nova, però sempre ajuda
més estar en una discogràfica
que no tindre els dos mil discos
guardats dins del teu local. Això
sí, és important signar un con-
tracte i que tot quede molt clar”.
Paco Tamarit, l’alma mater de
l’exquisit duet de soft pop Ser-
pentina, valora els dos segells en
què han militat (el barceloní An-
nika i el madrileny Elefant) com
a empreses que “atenen única-
ment el cor, sense fer
estudis de mercat i
des d’una posició
una mica romànti-
ca”. En l’altre ex-
trem de la balança hi
ha els autogestiona-
ris Jackson Milicia,
una formació icono-
clasta i jove que es
va fer conéixer to-
cant de manera gaire-
bé improvisada en ra-
ves clandestines, i
que pensa que “els
segells discogràfics
són una extensió
més del braç capita-
lista que ens colpe-
ja”. Això diu Pepe
Jackson, qui, a més,
creu que “un segell
no és necessari, tot i
que algunes de les
seues gestions t’estal-
vien temps”. La seua
visió del negoci musi-
cal estatal es fa ressò
del fet que “a Espa-
nya les grans disco-
gràfiques aposten
pels triunfitos o per
grups com Pignoise,
que, a més d’oferir
una cosa buida de
contingut, diuen que
són punks… Com
els explicarem als
nostres fills que això
no és punk? Entrarem un dia en
la Viquipèdia i veurem que en la
definició de punk es barregen
noms com Sex Pistols o Ramo-
nes amb Pignoise o El Canto del
Loco, el disbarat d’una societat
musicalment inculta”.

Les eines alternatives princi-
pals per als artistes que no tenen
el suport logístic d’un segell, els
MySpace o YouTube, semblen
ser útils, però al mateix temps
també estan sobresaturades. Els
Jackson Milicia les han aprofita-
des tant com han pogut: “Per a
nosaltres els segells són els que
perjudiquen la música amb els
seus filtres objectius, i no els
MySpace, que ens fan arribar al
públic, també al dels mateixos
segells”. De la mateixa manera
opina el jove Gilberto Aubán,
àlias Gilbertástico, que deu una
gran part de la difusió del seu

treball a “una xarxa que ha fet
que moltíssima gent escolte les
meues cançons”. De fet, pensa
que “en el futur s’estudiarà
aquesta època com l’era del
MySpace. El CD Mundo Subma-
rino —una recopilació de noves
bandes locals presentada durant
el Dia de la Música— es forma
triant els artistes pel MySpace;
al Primavera Sound hi hagué un
envelat MySpace i, a més, que
pregunten a Rodolfo Chikilicua-
tre si el MySpace serveix!”. Més
objeccions al fenomen cibernètic
hi veu el veterà Guillermo Artés,
exlíder dels extingits Kindergar-
ten i ara conegut com a Guillem-
ka, un altre talent autogestiona-
ri que ha fet el camí invers al de
molta gent, de l’edició en disco-
gràfiques independents amb el
seu anterior grup a l’autoedició:
“Com a artista, la xarxa és un
avantatge, però també un proble-
ma: com m’han d’escoltar si hi
ha milers de persones intentant
fer el mateix?”. Tot i que això
per a Artés “crea un aprenentat-
ge musical més fàcil. Si vas a
www.allmusic.com, t’assabentes
que Nick Drake té molt a veure
amb Tim Hardin. Jo vaig trigar
deu anys a arribar de l’un a l’al-
tre”. Marcos Junquera, inte-
grant d’Estrategia Lo Capto!,
una banda de València que va
aconseguir editar el seu últim tre-
ball en una de les discogràfiques
referencials de la independència
hispana, la catalana B Core, tam-

bé coincideix en els perills de la
saturació de milers i milers de
bandes que fan el mateix a la
xarxa de xarxes: “Sí que és veri-
tat que hi ha coses molt dolentes
per ací i que et pots saturar amb
els MySpace, però qui no està
exposat hui en dia a la saturació
informativa? Només et queda
l’orella per a discernir allò que
és bo d’allò que és dolent, has de
tenir paciència i buscar”.

L’opinió de Marcos Junque-
ra sobre l’estat de salut actual de
l’escena rock valenciana és, pot-
ser, la més escèptica de totes les
consultades: “Al meu voltant no
veig més que la mateixa gent que
feia música fa cinc o sis anys,
que munta noves bandes amb
gent que ja tenia unes altres ban-
des abans. La resposta a la prete-
sa efervescència és no, no, i no”.
Paco Tamarit, de Serpentina,

creu que “sempre es parla
d’aquesta efervescència cada
cinc anys, però existeix sempre”,
i aposta per Maderita (el duet
entre el veterà Julio Bustamante
i Jorge Pérez, de Ciudadano)
com a “gran disc del pròxim
any”. Per a Gilbertástico “hi ha
més bandes que abans, però cal-
dria depurar el panorama, am-
pliar el circuit oficial i discernir
entre bandes d’aficionats, ban-
des d’aficionats amb projecció i
intenció i bandes professionals”.
En allò que sí que coincideixen
una bona part dels músics con-
sultats és en la conveniència
d’iniciatives com l’esmentat
Mundo Submarino o “Incrusta-
dos en el Escaparate” (un cicle
de concerts de grups locals per a
reclamar difusió i espais escè-
nics), però també en la necessi-
tat urgent de ser més ambiciosos

i menys localistes. Potser és
l’etern menfotisme valencià. Per
a Guillemka, “hem de fugir del
meliquisme i fer-nos escoltar a
Logronyo, Granada o Madrid.
Això és el més difícil”. Per a Va-
nessa Prado, d’Índigo, “l’escena

valenciana és autocomplaent, i
correm el perill de creure que, si
aquí molem, és que molem, i la
quantitat no sempre garanteix la
qualitat de les propostes”. I se-
gons l’opinió de Jesús de Santos,
de Polar, “és cert que l’actitud
generalitzada era una mica espe-
rar a casa que algú et trucara. El
que sí que notem ara és que hi
ha bandes molt joves que ho fan
molt bé, i que és possible que
estiga canviant alguna cosa en la
cultura musical de València.
Però no perquè les institucions
públiques hi facen res. Ja sabem
que per a ells el rock’n’roll no és
cultura”. És a dir, l’eterna assig-
natura pendent en una escena en
què, si alguna cosa no hi falta,
són propostes interessants. Una
altra cosa són les condicions i les
circumstàncies perquè es mantin-
guen dretes.

A l’esquerra, Gilbertástico. A la dreta, de
dalt a baix, imatges de Jackson Milicia,

Índigo i Serpetina.

“Només et queda
l’orella per a discernir
allò que és bo d’allò
que és dolent”

“Com m’han d’escoltar
si hi ha milers de
persones intentant
fer el mateix?”
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