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Joan Francesc Mira, es con-
temple per on es contemple,
és un personatge ben singu-
lar, obsedit a ser un escrip-

tor normal en una llengua que
una part grossa del seu país igno-
ra, i, a més, en escriure des d’una
perspectiva universal en una co-
munitat en què tot allò que faça
referència a la pròpia peculiari-
tat i estiga escrit en el seu idioma
és vist automàticament amb una
mirada cavernària i amb una acti-
tud antimoderna i antieuropea.
Malgrat la invisibilitat oficial, i
no tan sols oficial, Mira, com
tants altres escriptors valencians,
amb una dignitat extraordinària
elabora una obra de primer or-
dre que abasta diversitat de regis-
tres que meravella: des de la crea-
ció narrativa (ja es parla de l’apa-
rició a la tardor de la novel·la El
professor d’història) a la traduc-
ció de textos centrals de la cultu-
ra occidental (Divina Comèdia,
Evangelis) o encara la fresca ver-
sió de Contra els galileus de Julià
l’Emperador, dit l’Apòstata, sen-
se oblidar el seu gènere més tran-
sitat, l’assaig, amb la publicació
recent d’En un món fet de na-
cions.

Davant el títol En un món fet
de nacions un lector potser dirà
“ja està una altra vegada l’autor
parlant del mateix”. I tindrà raó,
en part. I en part, no. Perquè per
molt que diguem, és un tema pre-
sent, que crema més que mai,
que alça ampolles, perquè a Es-
panya ara, només cal llegir
aquest periòdic, hi ha tot un per-
sonal que està fent servir amb
una virulència desfermada un dis-
curs nacionalista centralista con-
tra les identitats perifèriques.
Això sí, mirant de dissimular-ho
en un llenguatge neutre (estat,
ciutadans…) i amb un objectiu
ben definit. Com que són cons-
cients que els seus objectius
cauen més enllà de la Constitu-
ció, els cal demonitzar les identi-
tats culturals i nacionals que no
siguen espanyoles, perquè ja se
sap que els catalans, els gallecs i
companyia no són ciutadans, si-
nó nacionalistes; no defensen l’in-
dividu, sinó llengües i territoris;
no viuen en situacions concretes,
sinó en essències. Amb argu-
ments d’aquesta altura, aspiren a
expulsar de la legalitat un grapat
gens menyspreable de persones.
L’objectiu és ben transparent. Sa-
ben, com deia Bobbio, que la de-
fensa dels drets fonamentals ha
servit per a crear en les democrà-
cies lleis que els reconeixen, i
amb la legalitat en la mà els ciuta-
dans poden reivindicar els seus
drets. Per tant, si es canvia la llei,
desapareixen els drets. Queda-
rien obviades així la Carta euro-
pea de les llengües regionals o mi-
noritàries (aprovada i ratificada
per l’Estat espanyol) o la Declara-
ció universal de drets lingüístics,
aprovada per unanimitat pel Con-
grés dels Diputats.

Enmig d’aquesta croada, el
llibre de Joan Francesc Mira és
higiènic, il·luminador i d’una
raonabibilitat que esborrona.

Així, a partir de la idea que la
identitat individual està estreta-
ment relacionada amb alguna
mena d’identificació de grup, en-
foca la qüestió de la identitat
col·lectiva o nacional des d’un

punt vista global: té en compte
la gamma àmplia de factors que
la formen, com poden ser la his-
tòria, la societat, el poder, la llen-
gua, la literatura, la psicologia
social, les tensions nacionals o
culturals… tot això, explicat

amb nombroses referències a la
història europea.

Qui conega l’obra de Mira co-
neixerà ja les seues idees mestres,
però el discurs, l’impuls, els mati-
sos i els raonaments d’aquest lli-
bre contenen saba nova, perquè
les circumstàncies evolucionen, i
de problemes, n’apareixen de
nous. A més, el fil conductor del
pensament de l’autor és sovint
una resposta implícita o explícita
a idees confuses o malintenciona-
des que dia a dia s’amollen sobre
aquesta realitat tan polièdrica. El
valor del llibre resideix en la clare-
dat i precisió dels arguments, la
vivacitat de l’estil, no exempt
d’ironia, i sobretot pel fet que fuig
dels apriorismes i les rigideses, i
raona des de la perplexitat i la
complexitat, sense descartar la im-
plicació personal. Els articles to-

quen moltes qüestions, com ja
hem dit abans, però segurament
les més reeixides siguen les que
estudien l’evolució de les llengües
i els mecanismes de la seua crea-
ció com a llengües literàries; l’evo-
lució dels contorns i dels nous con-
flictes i l’amplitud de situacions
que genera la relació entre immi-
gració, país i identitat.

Com Benedict Anderson,
Charles Taylor o David Miller,
per posar tres estudiosos del te-
ma ben diferents, Joan Francesc
Mira pertany a aquesta estirp
d’intel·lectuals que, al marge que
coincidisques amb els seus inte-
ressos o no, s’enfronten a una rea-
litat tan peluda i esquerpa i alho-
ra tan personal com aquesta amb
una amplitud de mires i una pro-
funditat del tema gens o poc habi-
tual en aquesta Espanya nostra.

Cementiri dels anglesos
Isidre Martínez Marzo
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Isidre Martínez Marzo és un
dels lírics valencians amb
una personalitat més defini-
da. Poeta de tall profund i

amb olfacte per a captar la càrre-
ga de vida i de sentit que pot
oferir el paisatge, especialment
el dels entorns de Dénia, aquest
tros de natura ja treia el nas en
La casa perduda, el seu primer
llibre de poemes, i esclata amb
lluminositat portentosa en Hos-
tes, llibre mereixedor del premi
Carles Riba de fa tres anys.
Amb El cementiri dels anglesos
viatgem de la metàfora i l’espur-
neig del vers al soroll d’uns ca-
rrers i a la concreció d’unes vi-
vències imaginades de la Dénia
recreada de la segona part del
segle XIX. M’imagine Isidre

Martínez pensant davant les làpi-
des d’aquell cementeri que du-
gué aquells germans Rankin de
Terranova a travessar tot el
món, mai més ben dit, per a
anar a raure a Dénia, un port en
plena expansió comercial grà-
cies a la pansa. Un somni romàn-
tic, l’aventura, els diners, la inde-

pendència respecte a la família?
Potser hi ha una mica de tot en
Robert, el primer germà que ve a
aquestes latituds. De fet, hi ve a
integrar-se en el negoci que du
un cosí seu. Però després d’haver
fregat la mort en un naufragi da-
vant les terres de la Marina, desi-

tja fer vida de mariner, integrar-
se en aquell món, viure amb in-
tensitat una vida plena, modes-
ta, sense grans pretensions, però
sense patrons de cap mena, al
marge de l’empresa familiar, con-
duïda per un cosí dèbil i perdula-
ri, que trobarem en la seua pas-
sió pel joc en algunes de les pàgi-
nes més vibràtils de llibre. El ce-
mentiri dels anglesos creix amb
diversos fronts a l’hora: els con-
trastos entre Terranova i Dénia,
i la diferència de vida entre els
germans Robert i John, que viu i
es casa a la seua ciutat, fins que
una desgràcia familiar el du a ell
i la seua dona a Dénia. Isidre
Martínez perfila i retrata amb
certa eficàcia personatges i pai-
satge, però peca de melodramà-
tic en la història del cosí. Als
protagonistes principals els falta
una mica més de profunditat.
Amb tot, la història avança bé,
sense grans pretensions, però
amb una eficàcia ajustada.

Als qui escrivim ens pas-
sa això: un fet, una no-
tícia, una imatge, algu-
na cosa que oïm o so-

miem, per insignificant que
semble o siga, ens engega la
grafomania i no reposem fins
que no veiem sobre el paper el
producte de tal passió. Això
m’ha passat fa quatre dies. Jo
que no llig diaris ni veig tele
em trobe, a la bústia electròni-
ca, un grapat de missatges con-
demnatoris d’un Manifiesto
por la Lengua Común, redac-
tat per Savater, Boadella, Var-
gas Llosa, Espada i altres, i al
qual s’han adherit, entre al-
tres, eminències com Losantos
i Luis Aragonés (“Hay que de-
fender a capa y espada nuestra
lengua”). Em documente,
m’empasse el Manifiesto en
qüestió i, després, incitat per
la seua originalitat i el seu en-
giny (per primera volta, des-
prés de tants anys, Boadella
em fa riure!), em propose no
de convéncer ningú, car si la
realitat no els ha convençut
poc hi tinc jo a fer, sinó a exer-
citar-me en la invenció d’altres
manifestos del mateix estil.

Manifest en Defensa del
Molt Discriminat Primer
Món, menystingut i saquejat
per l’egoisme i l’interés de la
resta de països miserables. Ma-
nifest contra els Ciclistes i els
Vianants, que, a les ciutats, difi-
culten la fluïda circulació dels
resplendents vehicles de mo-
tor. Manifest per la Mà Dura i
l’Ordre en el Matrimoni, en
contra de les denúncies per
aparents maltractaments im-
pulsades per dones ressentides
i homes probablement efemi-
nats. Manifest pel Ciment i el
Formigó, posats en perill pels
arbres i pel fonamentalisme
ecologista que impera en les ad-
ministracions públiques i priva-
des. Manifest Contra el Llibre
i la Lectura, per l’amenaça que
suposen contra el benèfic ús de
la televisió i els videojocs. Ma-
nifest Contra els Disminuïts Fí-
sics i els Passejadors de Criatu-
res, que, armats amb cadires
de rodes, molesten i encara fan
mala cara quan els honrats
conductors aparquem cotxes i
camions damunt la vorera. Ma-
nifest per una Presència més
Contundent del Futbol als Mit-
jans de Comunicació, en detri-
ment de l’omnipresència ac-
tual en aquests de la cultura i
la ciència. Manifest per…

En fi, ho deixe córrer. Se
m’amuntega la feina. Millor,
en triaré un, el redactaré i co-
mençaré a demanar firmes.
Però quin trie? Tots són bas-
tant absurds, injustificats, abu-
sius i ridículs, però cap no arri-
ba a l’altura del Manifiesto.
Els principals redactors del
Manifiesto han aconseguit, de-
finitivament, després d’una vi-
da dedicada a la creació, al-
guns amb trajectòria notable,
la seua obra mestra.

Els qui, en un altre nivell,
també ens dediquem a la crea-
ció ens preguntem, amb enve-
ja, què ens cal per a arribar a
tal grau d’excel·lència. Sobre-
dosis de ressentiment? Menys-
preu per qui no pensa o escriu
o parla com tu? Odi a la diver-
sitat i desig de reducció? Ce-
guesa voluntària?…

Llàstima. En cap d’aquests
aspectes estic a la seua altura.
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L’èxit d’Obrint Pas, “la banda va-
lenciana més internacional”, com
apunta Gerard Fullana, és un
símptoma que la música en valen-
cià ha abandonat la cova. Però hi
ha més indicadors, com el fet que
La Gossa Sorda i Ki Sap, com
Obrint Pas en el seu moment, han
format part del cartell del festival
Viña Rock, celebrat en la darrera
edició a Paiporta. “Els organitza-
dors d’aquests festivals són empre-
ses privades i, si hi programen
grups en valencià, és perquè saben
que arrosseguen gent i donen bons
resultats”, afirma. En tot cas,
l’avanç també és quantitatiu. “Als
darrers premis Ovidi Montllor de
música en valencià optaven cin-
quanta o seixanta treballs disco-
gràfics, cosa que suposa duplicar
el que hi havia fa sis o set anys”,
diu Fullana, i afig que hi ha una
eclosió estilística amb l’aparició de
bandes amb paràmetres diferents
al de la fusió de la música valencia-
na amb el reggae o l’ska. “És cert
que hi ha més demanda d’un cert
estil de música, però ja tenim de
tot. Potser d’ací a cinc o sis anys el

panorama canvia, i, de fet, ja es
detecta una derivació cap al tema
electrònic”, argumenta. Al marge
de cruïlles estilístiques, el repte que
es marca Escola Valenciana és
“promocionar els grups valen-
cians traslladant la gira als territo-
ris de parla comuna, el seu mercat
natural”. Aquest any, de fet, La
Gira ha passat per Deltebre i Bar-
celona. A més, es continuarà per
mitjà de l’edició d’un CD amb
una tirada ben respectable de
25.000 exemplars.

Per als interessats, els músics,
aquestes iniciatives són impaga-
bles. Josep Nadal, cantant de La
Gossa Sorda, no dubta a afirmar
que “mirant enrere, la gira d’Esco-
la Valenciana ha marcat bastant la
salut de la música en valencià. Fa
tres anys hi havia una vintena de
concerts menys i això és molt im-
portant. Com que no tenim el su-
port dels mitjans de comunicació
de massa, sembla que no anem en-
lloc, hi ha una autocrítica, però en
realitat s’està avançant. El movi-
ment s’està ampliant tant pel que
fa a la quantitat com a la qualitat”.
Respecte del futur, Nadal preveu,

sense eufòria però amb il·lusió, la
possibilitat d’obrir-se a nous mer-
cats. “Fins ara hem depés del boca
a boca i de l’eclosió d’Internet per
a poder funcionar dins del domini
lingüístic, el nostre mercat natural.
Anar més enllà és complicat, però
en el nostre cas entrar en el Viña
Rock ha estat un pas molt impor-
tant. S’ha d’anar a poc a poc i la
veritat és que anima bastant el cas

d’Obrint Pas, el primer a trencar
les barreres lingüístiques”.

Una mostra de la diversificació
estilística esmentada és Rapsodes,
una formació que aborda el hip
hop des de l’electrònica i que és
conscient d’haver obert nous ca-
mins. “La veritat és que ningú no
feia hip hop en valencià i crec que
sí, que estem fent alguna cosa ori-

ginal, però no sols perquè ho fem
en la nostra llengua”, matisa An-
dreu Laguarda, que fa un balanç
positiu de l’acollida de la seua pro-
posta en el Feslloch. “La resposta
de la gent ha estat molt bé i estem
satisfets d’haver format part de La
Gira. Els grups en valencià som
com una xicoteta família, hi ha
molt bon rotllo i la gent tracta
d’ajudar-se”. Laguarda és un dels
impulsors del Tourbolet, un festi-
val itinerant que agrupa bandes de
metall, rock alternatiu o hip hop
com Inòpia, Gàtaca, El corredor
Polonés o els mateixos Rapsodes.
Laguarda adverteix que iniciatives
com Tourbolet, amb una orienta-
ció estilística allunyada del discurs
musical dominant, encara no te-
nen la resposta popular que té La
Gira, però afirma que els pròxims
anys “hi haurà més diversificació
estilística encara”. I apunta, en tot
cas, que la motivació comuna de
totes les bandes “siguen de l’estil
que siguen, és arribar a la normali-
tzació de la música en valencià”,
un objectiu que, malgrat els
símptomes de vitalitat, encara con-
sidera “llunyà”.

XAVIER ALIAGA

Salvant les distàncies, a Juli
Capilla (València, 1970) se li
pot aplicar l’adjectiu de “po-
lièdric”, que ell fa emprar

per a definir la figura del seu admi-
rat Vicent Andrés Estellés. Filòleg
de formació, ha exercit com a pe-
riodista en nombrosos mitjans i
publicacions i ha desenvolupat tas-
ques de corrector lingüístic i d’es-
til, traductor i crític literari, entre
altres ocupacions, quasi sempre re-
lacionades amb la literatura —és
director de les revistes literàries
Caràcters i Espai del llibre. Tot i
que a ell no li agrada el “tòpic”
del crític que fa d’escriptor (“els
crítics són escriptors també”, es
defensa), fa poc temps va decidir
passar a l’altra banda de l’espill
amb un balanç encoratjador: en-
tre el 2005 i el 2008 ha publicat
una novel·la, L’home de Melbour-
ne (Premi de narrativa Benvingut
Oliver 2005 de Catarroja), i dos
poemaris, Llibre dels exilis (Premi
Vila de Lloseta 2006) i Aimia (Pre-
mi Tardor de Poesia 2007), un re-
cull suggeridor de versos mesurats
i homenatges literaris editat fa
poc i que ocupa el centre de la
conversa.

“Els dos poemaris que he pu-
blicat parteixen d’una estructura
molt premeditada. El primer és
un poemari producte d’una expe-
riència traumàtica, una mena de
catarsi”, relata, amb referència al
seu contacte amb la política a tra-
vés del periodisme. Mentre que Ai-
mia “naix de la necessitat de fer
una cosa diferent, més literària, i
de demostrar-me a mi mateix que
era capaç de fer un poemari clàs-
sic, amb la rima mesurada. El no-
ranta-cinc per cent dels versos són
decasíl·labs, encara que també
m’he pres algunes llicències. Ha
estat una sorpresa. M’he trobat
molt còmode amb el decasíl·lab,
perquè és com omplir les línies
d’un pentagrama. La mètrica lliu-
re també és difícil, perquè has de
buscar el ritme, la música, d’una
altra manera, però amb els versos
mesurats ja tens el camí marcat i,
a voltes, condicionat”, explica. El
poemari, de fet, és un homenatge

a la tradició que parteix des del
mateix títol. “Aimia significa ami-
ga, estimada, en la tradició troba-
doresca occitana, però també cata-
lana. Em va semblar un títol breu,
que homenatjava aqueixa tradi-
ció, i adequat a un poemari de
temàtica amorosa”, comenta.

L’altre eix vertebrador del reco-
neixement dels clàssics, i també
dels poetes més contemporanis, és
un seguit de citacions, a voltes

prèvies als versos de Capilla, a vol-
tes incrustades en els mateixos
poemes, però “mai posades a l’at-
zar”. Així, hi apareixen Joan Ti-
moneda, Roís de Corella o Pere
March, juntament amb Salvat-Pa-
passeit, Joan Vinyoli, Miquel Àn-
gel Riera, entre molts altres, a ma-
nera de petita antologia. I dues
presències i influències per sobre
de les altres: Ausiàs March i Vi-
cent Andrés Estellés. “Des de la

facultat, i fins i tot des de
l’institut, em va entusias-
mar l’univers d’Ausiàs Mar-
ch. Em fascinaven els de-
bats acadèmics entre Ro-
bert Archer i Ferrater sobre
el March poètic i el March
real. I també m’interessava
aquella tensió entre la fina
amor i la folla amor”, rela-
ta.

Sobre Estellés, afirma
que és un poeta “emblemà-
tic i fonamental”. “La seua
aparició en un moment en
què la cultura en valencià
era un erm, un desert, és
increïble, té un mèrit bes-
tial”, afirma amb admira-
ció. I afegeix que es tracta
d’un poeta “polièdric, im-
mens, amb diversitat de
veus i de formes. Un món”.
Capilla parla amb coneixe-
ment de causa. L’altra obra
publicada recentment,
aquesta de divulgació, és
una antologia de Vicent An-
drés Estellés, editada per
Bromera i dirigida als estu-
diants de tots els nivells edu-
catius. Una aportació a un
estudi i a la publicació de
l’obra del poeta sobre el
qual “encara queda molt
per fer. Són necessaris nous
estudis i edicions”, assegu-
ra.

Capilla diu que té apar-
cada la narrativa per man-
ca de temps, però pensa
continuar la seua tasca críti-
ca, que no considera incom-
patible amb la creació. “És
un tòpic. Sempre he fet co-
ses de creació, però quan he
tingut l’oportunitat o la

sort, m’hi he dedicat. No ha d’ha-
ver-hi cap camp acotat i allò im-
portant no és ser, sinó fer. Sí que,
possiblement, la meua tasca com
a crític em demana un mínim de
dignitat com a creador i la crítica
m’ha servit també d’experiència i
aprenentatge”, s’explica. “Els crí-
tics són escriptors també i igual-
ment el que estic fent em serveix
d’aprenentatge per a fer crítica li-
terària”, conclou amb convicció.

La cultura (si més no,
el Quadern) fa vacan-
ces. Si el lector sent
malenconia (¿?), pot

fer-se un tango. Quina cosa
el tango, eh?

Hi ha preguntes no explici-
tades. Quan ens parlen del rit-
me d’una poesia, callem,
però ens agradaria saber a
què es refereixen. Doncs a
una cosa més o menys així
(llegiu en veu alta aquest
vers): “llegará, tangamente,
mi muerte enamorada”. El
vers pertany a la lletra d’un
tango impressionant musicat
per Piazzolla: Balada para mi
muerte.

L’autor, Horacio Ferrer
(1933), no és argentí, és porte-
ño, de Montevideo (allí els
rius no separen, ans al contra-
ri). Escrivia versos des de ben
jove, i molt bons; per tant,
havia de produir-se la troba-
da més excepcional: esdevin-
dria el lletrista d’Astor Piaz-
zola, un altre maleït que no
va cedir amb el seu desig.
Quina parella, doncs! Ja no
se’n troben. Ni entre les pare-
lles de fet.

És curiós això del tango.
Pots pensar que ja els co-
neixes gairebé tots i un dia et
trobes la Balada para mi
muerte: “Moriré en Buenos
Aires, será de madrugada, /
guardaré mansamente las co-
sas de vivir, / mi pequeña poe-
sía de adioses y de balas, / mi
tabaco, mi tango, mi puñado
de esplín”.

En el mateix poema (tam-
bé musicat per Piazzola), lle-
gim: “Abrázame fuerte que
por dentro / me oigo muer-
tes, viejas muertes, / agredien-
do lo que amé”. Tornem-hi:
“Viejas muertes agrediendo
lo que amé”: no els sona a
qualsevol escrit dels “Sal-
vem”, per posar-ne un cas? O
a la memòria? O, més directa-
ment, a aquella persona que
va confondre la nostra espe-
ra, amorosa i atenta, al seu
ritme amb el “tot s’hi val,
ací”?

“Moriré en Buenos Aires,
será de madrugada, / que es
la hora en que mueren los
que saben morir”. (!!)

Pregunta: què és poesia?
Llegim Horacio Ferrer: “An-
daré tantas cuadras y allá en
la plaza Francia, / como som-
bras fugadas de un cansado
ballet, / repitiendo tu nombre
por una calle blanca, / se me
irán los recuerdos en punti-
tas de pie”. Caldrà copsar el
cicle obert per “andaré” per
a trobar el significat cloent
de: “en puntitas de pie”. La
perfecció d’un cercle... obert.

Fins i tot, als qui malbara-
ten l’alba per a repetir tedio-
sament: “al alba, al alba...” i
no morir de vergonya, H. Fe-
rrer, fa molts anys, va tancar-
los la banalitat: “Me pondré
por los hombros, de abrigo,
toda el alba, / mi penúltimo
whisky quedará sin beber...”.
Aquesta sí que és una alba
versemblant. Aquest poeta
va tardar moltíssim a ser pu-
blicat (un dia els contaré que
Cervantes ja es lamentava del
mateix). Serà al setembre.

JULI CAPILLA Escriptor

“Els crítics literaris també
són escriptors”

A LA LLETRA

Malenconia
cultural

ALBERT GARCIA I
HERNÀNDEZ

El crític i escriptor Juli Capilla. / JESÚS CÍSCAR

“El moviment s’està
ampliant tant pel que
fa a la quantitat com a
la qualitat”
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