
Baixen els índexs de lectu-
ra, però visites les llibre-
ries i ensopegues amb des-
enes de novetats. Tantes

que és molt difícil seguir l’actuali-
tat literària, sobretot quan això
implica llegir tot el que t’abelleix.
No debades, temporades com les
de l’estiu, quan les obligacions de-
creixen, vénen bé per a posar-se
al dia. És el que he fet jo, si més
no, i el que m’ha permés retrobar-
me amb autors que estime. Amb
Chirbes, per exemple. El retrat ge-
neracional que ha dibuixat al
llarg de la seua obra i, especial-
ment, en Crematorio, la seua da-
rrera novel·la, tan elo-
giada per la crítica pro-
fessional, és d’una ri-
quesa que fa enveja.
Certament, la seua ar-
quitectura té el risc
d’embadalir els lectors
en la contemplació de
la forma, però, final-
ment, tot sembla ben
travat: l’estructura
llueix, però sempre en
consonància amb el
contingut que trans-
met. És a dir, com ha
de ser, sense dissonàn-
cies. Veus diferents,
però en confrontació
constant, al servei
d’una biografia col·lec-
tiva, la de la generació
que ha vist podrir-se,
d’un en un, tots els
ideals polítics, morals,
literaris, que marcaren
la seua joventut i el seu
aprenentatge. I totes, a
més, construïdes pel
novel·lista a partir d’un
referent comú i mut, un
cadàver que espera el
foc del crematori. Amb
una estructura així,
amb veus plurals que
des d’angles diferents
concreten la complexi-
tat del que s’hi conta, els lectors
sempre tenim tendència a triar-ne
una amb la qual fer més fàcil-
ment el recorregut. Quant de mal
que han fet a la literatura els de-
fensors a ultrança de la facilitat, a
vegades revestida amb l’etiqueta
ambigua del “plaer de la lectu-
ra”! L’estructura de Crematori,
precisament perquè no ens posa
fàcil anar amb cap de les veus que
configuren el conjunt, és a dir,
perquè obliga el lector a l’esforç
d’un discurs pluridimensional al
servei d’una veritat complexa,
contribueix en bona mesura a la
qualitat del resultat final.

Chirbes afirmava en una entre-
vista: “La novela se me ha escapa-
do también en la forma. Me gus-
tan los libros que dejan sensación
de claridad (por amarga que sea),
y éste es una especie de turbulen-
cia torrentera”. Sí, però una tur-
bulència feliç, afegiria jo. Com, si
no, es pot fer-la servir per a retra-
tar, sense empobrir-la, una època
i una generació que ha passat
dels ideals revolucionaris al desen-
cís, de l’arquitectura innovadora i
al servei de les idees llegides en
Goldman, Malraux, Read,
Lukács, Baudelaire, Hauser, Fi-
scher..., a la que decideix asfaltar
quilòmetres i quilòmetres de cos-
ta des de la convicció, entre prag-
màtica i pocavergonya, que “cre-
cer supone destruir” o que el mi-
llor arquitecte és el que “consigue
la mejor relación entre comodi-
dad i economia del cliente”? De
quina millor manera podria retra-

tar-se un procés que ens ha dut
des de la convicció absoluta que
la veritat existia i que teníem mit-
jans a l’abast per a descobrir-la,
creure-se-la i defensar-la amb to-
tes les armes, fins a l’assumpció
del principi, més aviat trist, se-
gons el qual la veritat és l’autori-
tat, o que el món és un immens
femer, un viatge del qual només
recordem —ho diu una de les
veus de Chirbes citant Max
Aub— els esculls, “submarinos
de la naturaleza, minas de lo in-
comprensible”? S’enganyaran,
doncs, els qui només vegen en
Crematorio una crítica de la cultu-

ra del formigó, tan nostra, tan
valenciana. En l’entrevista a què
m’he referit adés, el novel·lista
era contundent: “No quería ha-
cer una novela policíaca ni contar
que hay corrupción y ladrillos
por todas partes. Quería contar el
estado del alma humana, la mía,
la nuestra, en un mundo así”.
Aquesta és la clau: l’ànima huma-
na com a objecte darrer de l’expe-
riència literària. La literatura a la
recerca d’un coneixement que no

sempre es construeix amb anàli-
sis objectives, més conceptualitza-
des. El retrat que Chirbes ens fa
de la seua generació contribueix
de manera notable al coneixe-
ment de certes claus del compor-
tament humà. La desolació que
se’n deriva diu poc de la capacitat
d’aquesta generació per a trans-
formar la realitat en la direcció de
les grans idees de què feien gala.
Però potser diu molt sobre la ne-
cessitat d’entendre que la vida és
“irregular, arbitraria. Nada se li-
bra de esa incomodidad, es la
esencia de lo real”, o, sobre la
necessitat de fotre-li un puntelló,
segons diu un personatge de la
novel·la, al cul de Peter Pan.

A MANERA DE TASCÓ

Feliç turbulència
VICENT ALONSO

XAVIER ALIAGA

Gemma Pasqual (Al-
moines, 1967) es va
formar en les abs-
tractes bases de la in-

formàtica. Però fa dotze
anys va decidir substituir les
programacions numèriques
per la lletra impresa, una de-
cisió que li va canviar la vida.
Tòpics a banda, en aquest
temps ha editat una desena
de novel·les i ha guanyat tres
vegades el premi Samaruc de
novel·la juvenil, entre d’al-
tres guardons. Un currícu-
lum envejable, tot i no haver
renunciat mai a una narrati-
va combativa i a un estil for-
mal que no tracta els infants
com a lectors de segona cate-
goria. Amb la seua darrera
narració, Llàgrimes sobre
Bagdad (2008), que conta la
suggeridora història d’una
nena iraquiana que veu mal-
baratat per la guerra el seu
somni de ser ballarina clàssi-
ca, s’ha adjudicat el presti-
giós premi Barcanova. “Estic
molt satisfeta. M’ha costat
tres anys, molt intensos. Mai
no he estat a l’Iraq i buscar el
to i el punt de vista d’una
nena musulmana tenia les
seues dificultats. La vaig fer,
la vaig refer i, quan vaig aca-
bar, em vaig sentir satisfeta.
El que no tenia tan clar, pel
tema que tractava, és que
guanyara un premi tan im-
portant, perquè havies de po-
sar molta gent d’acord. Va
ser una sorpresa”, confessa.

Sobre el procés complex
de gestació, Pasqual relata
que en Internet “hi havia mol-
ta informació de tota mena i
sobretot blocs de gent d’allà
de Bagdad. A partir de la in-
formació, de la vida quotidia-
na de la ciutat, vaig anar
construint la història. I saber
que vivien com nosaltres,
d’una manera bastant occi-
dentalitzada, em va sorpren-
dre. L’altra qüestió era tenir
clar que el punt de vista de la
Gemma, del narrador omnis-
cient, no valia: em llegia i no
hi veia una xiqueta musulma-
na de tretze anys. Aleshores
vaig refer la novel·la en pri-
mera persona, un recurs que
no solc emprar en les meues
narracions. Volia que els xi-
quets s’hi sentiren identificats,
com si els parlara una xiqueta
d’allà”. I apunta que disposava
de material per a fer una novel·la
per a adults, però “hauria estat
molt més crua, més dura. Com
que és juvenil, m’ha eixit més poè-
tica, més tendra”.

Els lectors i la crítica podrien
no posar-se d’acord a considerar
Llàgrimes sobre Bagdad la
novel·la més redona de l’autora,
però allò inqüestionable és que
ha seguit el seu guió habitual
d’emprar la literatura com a vehi-
cle transmissor d’idees. “Des del
principi de dedicar-me a la narra-
tiva juvenil em vaig adonar que
els xiquets tenen uns interessos i
unes inquietuds que nosaltres no
podem ni sospitar. De fet, no
saps les coses que em pregunten
sobre novel·les com Et recorde,
Amanda o L’últim vaixell, am-
bientada en la Guerra Civil".
Una operació de risc que a Pas-
qual li ha eixit bé. “D’escriure nin-

gú no es fa ric ací. Aleshores hem
de fer allò que ens agrada i a mi
m’interessa traslladar un missat-
ge. Estic d’acord amb Fuster en
el fet que hem de contar alguna
cosa més que una història. I bé,
ja fa dotze anys que escric i crec
que als xiquets els agrada, als pro-
fessors també, les editorials em
publiquen… Sóc una escriptora

privilegiada”, resumeix.
Pasqual no està d’acord amb

la consideració de la literatura ju-
venil com una mena de pont a la
literatura adulta. “La meua tasca
no és fer nous lectors, no és la
missió dels escriptors. El que puc

dir és que he trobat xiquets que
em llegien amb catorze anys i
quan en tenen vint-i-sis conti-
nuen buscant les meues novel·les,
i això és bonic. Però no hem d’es-
criure adaptant-nos per a fer
nous lectors”. En la mateixa lí-
nia, aposta per no degradar l’estil
en sospitós benefici del lector
menys format. “De vegades se
m’ha criticat això, però qualsevol
novel·la juvenil espanyola va ple-
na de sinònims, metàfores… Fan
les coses ben fetes. I no sé per què
en català no ho fem. Els xiquets
estan per a formar-se i pense que
aqueixa senzillesa que busquem
per a normalitzar la llengua és
una errada”, explica. Una desvia-
ció que també critica en el cas de
la literatura concebuda per a adul-
ts, però que acaba en els instituts.
“La literatura juvenil és específi-
cament per a joves, que la poden
llegir els adults, però que no està
pensada per al públic adult. Hem
de ser curosos d’això”, conclou.

Rafael Chirbes. / NATXO FRANCÉS

Gemma Pasqual. / JESÚS CÍSCAR

GEMMA PASQUAL Escriptora

“Sóc una escriptora
privilegiada”

Aquesta és la clau:
l’ànima humana com
a objecte darrer de
l’experiència literària

“No hem d’escriure
adaptant-nos
per a fer
nous lectors”
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Ve de la pàgina 1
Fotògrafs i dissenyadors aconse-
gueixen que els rostres d’un Rai-
mon, un Serrat, un Lluís Llach,
una Maria del Mar Bonet o un Ovi-
di Montllor es transformen en ico-
nes populars i seductores.

Dins d’aquest panorama disco-
gràfic destaca la figura del dissenya-
dor gràfic Jordi Fornas, que s’enca-
rrega de l’editora Edigsa. Fornas,
responsable també del disseny de
l’editorial Edicions 62 i de la famo-
sa col·lecció “La cua de palla”, tras-
llada a les cobertes de la discogràfi-
ca la seua admiració per l’estètica
de gust centreeuropeu i rigor gràfic.
La tipografia —inevitable en Letra-
set— es constitueix en un dels
punts d’atenció de les cobertes,
unes vegades en un tête à tête amb
la fotografia i, d’altres, al contrari,
com a imatge absoluta. Audàcies
gràfiques que el duran a invertir o
relativitzar noms d’intèrprets i tí-
tols de cançons que qüestionaran,
de passada, una de les regles tipo-
gràfiques, la llegibilitat. Unes inter-
vencions gràfiques que recordaven
alguns dels treballs clàssics del jazz
dels anys cinquanta i el segell Blue
Note. A la fi dels seixanta, i amb el
boom del grafisme pop i la recupera-
ció de les formes de l’Art Nouveau
o modernisme, Fornas bussejarà en
la tradició gràfica autòctona en dis-
cos com el Festa major de La Trin-
ca, lluny d’aquell disseny cartesià
dels seus primers temps.

Quan el 1966 arriba als apara-
dors l’àlbum Les cançons de la roda
del temps de Raimon, un treball mu-
sical a partir dels versos de Salva-
dor Espriu, la coberta de Joan Mi-
ró, feta expressament per al disc,
rubricava la projecció cultural de la

Nova Cançó. Encara faltava un
any perquè els Beatles i el seu Sgt.
Pepper posaren de llarg i de pop el
disc de vinil gràcies al treball plàstic
de Pete Blake, però Raimon i la
seua coberta mironiana estrenaven
entre nosaltres i sobre el disc “el
descrèdit de la realitat” que havia
anunciat Joan Fuster i deixava una
obra destinada a fer història. Les
relacions entre el món de la plàstica
i del vinil faran uns altres fruits fe-
liços i reeixits. Raimon hi reincidi-
rà, ara amb els versos d’Ausiàs

March i els traços d’Antoni Tàpies,
mentre Maria del Mar Bonet, en
col·laboració amb el dissenyador
gràfic América Sánchez, buscarà
de nou l’auxili plàstic de Miró com
a coartada mediterrània. Un cas
singular és la col·laboració entre
l’artista Manuel Boix i el grup Al
Tall. Des del primer disc del grup,
Boix deixarà la seua emprempta vi-
sual en cada una de les cobertes
que esdevindran, a l’últim, la identi-
tat gràfica de la formació. El disc
Quan el mal ve d’ Almansa assenya-

larà el moment d’esplendor gràfica
i de convergència musical i plàstica
entre el pintor i el grup.

Un altre exemple de “coopera-
ció” en aquest univers de vinil és el
de l’artista Antoni Miró i l’obra
d’Ovidi Montllor. El pintor alcoià
debutà amb una irònica coberta de
les Tres Gràcies de Rubens com a
exuberants turistes nòrdiques, però
el seu treball per al disc A Alcoi serà
el més recordat i una de les obres
més “rupturistes”, en l’àmbit estilís-
tic i formal, fetes llavors per una

editora discogràfica. Miró traslla-
dava la memòria sentimental del
cantant i el seu tribut a Alcoi a la
pobresa del cartó artesanal en for-
ma de capsa de records. També de
records, ara de València, Andreu
Alfaro en projectarà en forma de
gran collage fotogràfic neorealista
sobre l’àlbum Coral romput d’Ovi-
di Montllor, els versos existencials
de Vicent Andrés Estellés. Més esti-
litzats seran els dibuixos que farà
per a algunes cobertes de Raimon.

El disseny gràfic de les cobertes
dels discos de la Nova Cançó reflec-
tirà, a l’últim, els corrents i les mo-
des que entre els anys seixanta i se-
tanta es passegen pel grafisme inter-
nacional. L’onada pop que esclata
a mitjan dècada dels seixanta deixa-
rà un accent gràfic ben significatiu
en molts dels discos de l’època. L’àl-
bum Visca l’amor de Guillermina
Motta, gràcies al treball plàstic del
dibuixant de còmics Enric Sió,
anuncia l’edat adulta del pop entre
nosaltres. En la coberta del disc Sió
transformava la cantant en heroïna
de còmic seguint el model d’altres
aventureres del paper imprés com
Pravda, Jodelle o Barbarella i el tre-

ball fotogràfic fet pel fotògraf Ri-
chard Avedon amb els Beatles. Per
la seua banda, algunes de les cober-
tes de l’Equip Crònica, per a Rai-
mon i Ovidi Montllor, posaran l’ac-
cent més crític del pop sobre el disc
de vinil. Des del segell Concèntric
el cantant i franctirador Pau Riba
importarà els nous aires psicodèlics
que triomfen pels carrers de San
Francisco, ara amb embolcall folk.

Aquesta petjada pop, amb un
vernís kitsch, també es pot veure en
el treball del dissenyador i pintor
Rafael Gassent i en alguns dels tre-
balls discogràfics que fa, com l’àl-
bum A la nostra gent de Pavesos.
Enric Satué i Claret Serrahima, per
la seua banda, reformen els codis
gràfics de la Cançó. L’efervescèn-
cia musical de la fi dels anys setanta
al País Valencià dinamitzarà el sec-
tor gràfic i noms com Josep Horto-
là, el fotògraf Francesc Jarque o
Carles Barranco contribuiran deci-
sivament a aquest renaixement.
Carles Gàmez és comissari de l’exposi-
ció Cançoníssima al Centre Octubre de
Cultura Contemporània.

A LA LLETRA

Notícies i
enginyeria

ALBERT GARCIA I
HERNÀNDEZ

Dalt, disc d’Ovidi Montllor. Baix, LP de Pi de la Serra titulat Pijama de saliva.

Dues notícies, d’un
mateix dia de ju-
liol, a l’inici del pe-
ríode de vacances:

el partit socialista d’“ací”
es planteja llevar “País Va-
lencià” de les sigles i la Fa-
cultat de Filologia rep una
invasió de puces. Bé comen-
cem l’estiu!, va remorejar
més d’un.

Continuem: “Berlusconi
trau l’exèrcit al carrer”.
Una altra (revista Nature):
“Científics dels Estats
Units que treballen fi-
nançats pel Pentàgon han
aconseguit un material que
fa que la llum esquive objec-
tes tridimensionals fins fer-
los invisibles (...) El mate-
rial no s’obté de manera na-
tural, sinó gràcies a la na-
noenginyeria”. Tinc un
amic que cada volta que
veu un anunci com ara “es
lloga un baix” diu que tre-
mola. Coses de la poca esta-
tura. “S’hi podrien arribar
a camuflar avions o carros
de combat. Estem més a
prop de fer possible un man-
tell d’invisibilitat”. I, de
passada, per què no desapa-
reixen realment, i per sem-
pre més, sense investiga-
cions ni despeses?

Més noticies dels Estats
Units, en aquest cas de
Texas, poc abans de l’Ike:
“Els professors van armats
als instituts per evitar les
armes” (?). Deu ser la doc-
trina Bush: cal talar arbres
per a evitar incendis fores-
tals.

Noticiari d’Antena 3, a
les 15 hores del dia 14 de
setembre. El locutor es refe-
reix al president constitucio-
nal de Bolívia com el “líder
indigenista”. I no passa res.

A França, Sarkozy inten-
ta un esglaó més: detenir
les persones “susceptibles
d’alterar l’ordre públic”. És
a dir, allò que feia Franco
quan visitava un lloc: la po-
licia tancava tots els fitxats
o sospitosos. Aquest home
(nanoenginyer?) pensa re-
trocedir molt abans del
1789? La setmana laboral
de 60 hores només n’era el
principi.

A la nostra ciutat les co-
ses són més simples i sim-
bòliques. Per exemple:
“S’ha trobat sofre durant
les obres geotècniques du-
tes a terme a l’entorn de la
plaça de la Ciutat de Bru-
ges”. El senyor Dómine hi
va afegir: “Aigua amb so-
fre, això que se sol associar
a l’infern…”. He, he, he.
Gracioset, eh? O és que,
realment, en sap molt,
d’aquestes coses i de regnes
tel·lúrics.

Però, les noticies més su-
coses havien d’arribar del
nord.

D’una banda, Canal 9 ja
emet a Catalunya! D’una al-
tra, i cal suposar que com a
resposta per aquesta inva-
sió de les ones, la reunió de
sociòlegs de Barcelona ha
tret una conclusió: Catalu-
nya està perplexa.

Qui ens ho havia de dir,
eh, Josep-Vicent Marqués?

Primer LP de Maria del Mar Bonet i anunci de la Nova Cançó amb dibuixos d’alguns dels intèrprets més coneguts.

Els discos de la Nova
Cançó reflectiren les
modes del grafisme
internacional

Els rostres de Raimon,
Serrat, Llach, Bonet o
Montllor es convertiren
en icones populars
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