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La celebració del
800 aniversari de
Jaume I és una bo-

na excusa per a tor-
nar sobre una de
les seues obres fona-
mentals, El llibre
dels fets. En versió
al català modern de
Josep Maria Pujol,
l’escrit és emmar-
cat en el seu espai
polític, social, eco-
nòmic i cultural per
l’historiador Ro-
bert Vinas i l'espe-
cialista en literatu-
ra clàssica Agnès
Vinas. El acosta el
lector actual a una
obra on Jaume I
plasma el seu talent
com a dirigent i es-
trateg.

Joan Fuster.
Correspondèn-
cia amb Xavier
Casp i el
grup Torre
Josep Ballester (ed.)

Tres i Quatre
València

El desé volum de la

Correspondència
de Joan Fuster té
un interés especial.
La seua relació
amb Xavier Casp,
Miquel Adlert i el
grup literari
organitzat a finals
dels anys quaranta
a l’entorn de l’edi-
torial Torre, del
qual l’assagista
s’acabaria allu-
nyant, revela els ini-
cis de l’escriptor i
molts dels trets
que el configura-
rien com a
intel·lectual. Tam-
bé il·lumina els orí-
gens de l’anticatali-
nisme que Casp
acbaria auspiciant.

Abril no és
un mes
Rosa Sanchis

Tàndem Edicions
València, 158 pàgines

La fossilització
dels rols socials és
un assumpte molt
debatut i criticat

que, a pesar de tot,
segueix present en
la vida quotidiana.
Aquest llibre plan-
teja el cas d’una
alumna de quart
de Secundària Obli-
gatòria, anomena-
da Abril, que alça
una certa polsegue-
ra quan reconeix a
la classe que es mas-
turba. Abril demos-
tra a les seues com-
panyes, amb una es-
pècie de “manual
per a no ser una bo-
na xica”, que el ca-
mí a la felicitat pas-
sa per ser la reina
de la teua vida.

Història AssaigJuvenil

Dimecres de la setmana
passada, Joan Marga-
rit rebia el Premio Na-
cional de Poesia, màxi-

ma distinció que cada any ator-
ga el Ministeri de Cultura a l’art
dels versos, pel llibre Casa de
misericòrdia. És un guardó molt
merescut, perquè el rep un dels
talents vius més indiscutibles de
la poesia actual. En efecte, Joan
Margarit no solament és un
dels poetes més prolífics i amb
més èxit de la literatura catala-
na, sinó que també n’és un dels
més corprenedors. La seua poe-
sia és una “crítica de la vida”
—com volia Matthew Ar-
nold— d’un despullament sense
pal·liatius ni subterfugis, que ha
omplit d’obres mestres una lite-
ratura on l’aposta de Margarit
—un radical cabussament re-
flexiu en la pròpia experiència,
dut endavant amb una precisió
tan descarnada que arriba a ser
cruel— era del tot insòlita. Per
descomptat, si la qualitat li-
terària es poguera calibrar amb
alguna mena d’exactitud, tinc
poc dubte que ja fa més de 15
anys que Joan Margarit hauria
rebut aquest premi. L’ha rebut
ara, i més val tard que mai.

Entre els crítics literaris cata-
lans, aquest retard no ha passat
desapercebut, ni tampoc el fet
que, al llarg dels 31 anys d’exis-
tència del Premio Nacional, no-
més l’hagueren obtingut dos au-
tors en català, Joan Vinyoli, el
1985, i Pere Gimferrer, el 1989
(d’altra banda, no l’ha rebut
mai cap poemari en gallec ni en
èuscar). Com que en aquest pe-
ríode la poesia en català ha pro-
digat molts llibres d’altíssima
qualitat en els més diversos es-
tils, sembla que tinguen raó els
qui sostenen que els prejudicis
centralistes actuen en detriment
d’aquesta literatura, pel simple
fet d’estar escrita en una llengua
que a Madrid s’ignora o, en tot
cas, es mira amb més recel que
simpatia. El premi del ministeri
està obert, en teoria, a totes les
literatures de l’Estat, i és expres-
sió d’un model pluralista que ac-
cepta i integra la diversa realitat
cultural d’aquest —el model
austrohongarés, com abans en
deien, amb certa ironia, en EL
PAÍS—; però en la pràctica no-
més ha fet concessions a la poe-
sia en català, i ben poques. Deu
ser significatiu que, fins ara, els
dos únics premis nacionals a

poemaris en català s’atorgaren
als anys 80, quan, gràcies a l’em-
penta transformadora de la
Transició, aquell model pluralis-
ta estava molt més en voga que
no ara. En resum, la retòrica
austrohongaresa ha fracassat,
almenys a nivell oficial. La lite-
ratura en la llengua comuna és,
ara com en temps de Franco,
l’única digna de ser presa en
consideració, i la resta de reali-
tats, es fa com si no existiren.
Per a la resta de l’Estat, en poe-
sia com en tot, el català —i el
gallec, i l’èuscar— és una barre-
ra que només poden saltar
obres molt poderoses.

De tota manera, cal matisar
una mica aquesta ingrata con-
clusió. La trajectòria d’un pre-
mi només és significativa a la
llarga, perquè, any rere any, els
jurats només premien un llibre,
no una literatura. Com que els
jurats són gent culta, segura-
ment saben llegir en català, però
la majoria no coneix aquest
món literari tant com el propi, i
s’hi sent insegura. Cal afegir
l’embat de fílies i fòbies pròpies
del gremi i la peculiaritat de les
personalitats involucrades (si
pensem que un dels jurats pot
ser Pere Gimferrer, no cal dir

més). No és que un premi siga
del tot una loteria, però l’atzar
hi compta. La postergació de la
literatura catalana és més objec-
tivable en unes altres instàncies.
Ací, uns jurats no idènticament
experts en tots els àmbits fan
més o menys el que poden. Que
Joan Margarit siga un poeta
prou traduït al castellà ha con-
tribuït, sens dubte, a la confir-
mació del seu prestigi a tot l’Es-
tat que és aquest premi. Quan
algú escriu en català, ser apre-

ciat a l’exterior és una cursa
d’obstacles, i l’obra de Margarit
ha tingut prou força per a saltar-
los tots.

Aquestes consideracions no
ens haurien de fer oblidar el lli-
bre que les ha ocasionades. Ca-
sa de misericòrdia manté l’anàli-
si de l’entorn viscut pel poeta
que ha centrat els llibres de Mar-
garit, sobretot des de Estació de

França, i segueix estretament,
tant en els temes com en el to,
desoladíssim, el seu anterior tí-
tol, Càlcul d’estructures, que pot-
ser siga el més estremidor i des-
carnat que ha escrit mai. No sé
si en aquest arriba a la intensi-
tat i a la gosadia d’aquell, però
no li queda gaire enrere. I això
ja és molt. El poeta passa revis-
ta als diversos recers que l’han
acollit —els records, l’amor, la
misericòrdia dels poemes—, i el
balanç, aquest rèdit d’haver vis-
cut, no és rutilant, però tampoc
és nul. Com el seu dens epíleg
delata, Margarit és un raciona-
lista que evita de caure en els
mites de la raó. No hi descreu,
però tampoc somnia. En el càl-
cul, totes les dades són relle-
vants, també l’absurd, la mort o
la nostra estranya, fosca, inextin-
gible manera d’estimar. Al fi-
nal, “en els ossos del temps no
hi ha tendresa”, i la comprensió
és un cansat refugi —però no
n’hi ha cap d’altre—, com els
versos que permeten desxifrar, i
acceptar, allò que en tot cas
som. Potser per això, la vida, en
els versos de Margarit, queda
tan retratada que fa por; tanta
por com la poesia implacable o
la vertadera caritat.

CARTES DE PROP

Ossos del temps
ENRIC SÒRIAEl senyor Font de Mora és un

humanista. Així el va titlar el
senyor González Pons en una
entrevista, fent aquell somriu-

re de piranya, que li és tan propi. He
de dir que fins aleshores, fins a l’ensa-
bonada de González Pons, sempre ha-
via mirat el senyor Font de Mora amb
una certa indiferència, el considerava
un beneficiat de la fortuna i de les cir-
cumstàncies més insospitades de l’en-
granatge polític, que l’havia conduït
contra tot pronòstic a dirigir la conse-
lleria d’Educació i Cultura. Doncs no:
segons el portaveu del PP valencià ales-
hores, hi havia una secreta i descone-
guda relació entre aquell homenet de
barbeta rogenca i el càrrec que ocupa-
va: era —a parer del senyor Pons— un
savi.

Això és quelcom que se’ls ha passat
per alt als analistes amb tot l’enrenou
muntat per la polèmica de l’assignatu-
ra de Ciutadania. Rere la molieresca
situació produïda en les aules, on da-
vant de l’estupefacció dels estudiants
un professor amb cara de peix dicta la
classe en castellà o en valencià, i un
altre, també amb cara de peix, la tra-
dueix a l’anglés, hi ha una idea, una
concepció del món, un parer, un mo-
dus operandi personal i intransferible.
No es tracta de posar la traveta al go-
vern de Madrid, ni de torpedinar gro-
llerament aquesta assignatura, com
s’ha volgut suggerir per tots els que
han enfocat l’assumpte a boc gros.
Tampoc els claustres de professorat
han sabut capir que sota aquella
quixotesca situació hi havia un home

que es preocupava per ells, que intenta-
va millorar-los i, ras i curt, que pen-
sava. L’home comú es revela contra
tot allò nou —i ausades que açò ho és,
de nou—, i en Font de Mora n’és un
pioner nat, obri noves sendes.

Potser no fa cara d’humanista.
Tampoc el cardenal Rouco en fa de
boxejador. Però quina cara fa un hu-
manista? Pense en Montaigne o en
Shakespeare i tots dos eren poqueta
cosa, menuts i amb barbeta rogenca.
M’esborrone de pensar en aquesta pos-
sibilitat, en la possibilitat d’estar al da-
vant d’un pensador de primer ordre,
d’un revolucionari, que Font de Mora
no siga Font de Mora, sinó “Font de
Mora”. Un nom, una marca, un en-
cuny, un camí. Pense en el sacrifici que
està fent per tirar endavant la seua
idea, els diners invertits, els milers de
cares de peix que ha provocat, quasi
tantes com l’època en què els pintors
impressionistes feien els seus primers
quadres. Provoca les mateixes hilari-
tats, les mateixes indignacions, el ma-
teix frenesí. Va contracorrent i contra
tot criteri, contra el seny i el sentit co-
mú, però això no significa que potser
d’ací no massa temps tothom parle del
“mètode Font de Mora” amb respecte
devot. Tot és possible.

Fins i tot és possible que en el claus-
tre de la Universitat es retire l’estàtua
de Vives i s’alce la del nou humanista,
realitzada per l’immortal Ripollés. I
que algun doctorand faça una tesi so-
bre la recepció de les seues idees pels
valencians, amb la conclusió que eren
una colla declarada de rucs. Jo, des
d’aquestes pàgines, vull passar a la
posteritat com el primer a descobrir-
lo, i apegar-me a la seua fama, com el
liquen a la roca.

L’humanista
MARTÍ DOMÍNGUEZ

Alejandro Font de Mora. / SANTIAGO CARREGUÍ

El poeta Joan Margarit. / JOAN SÁNCHEZ

Joan Margarit és un
dels poetes més
corprenedors de la
literatura catalana
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XAVIER ALIAGA

Les carències lèxiques empen-
ten a associar el terme “sàma-
ra” a algun nom exòtic de do-
na. Es tracta, en realitat, de

la llavor en forma d’ala d’alguns ar-
bres que aprofita el savi disseny natu-
ral per a desplaçar-se amb el vent i
germinar a distància. Els alcoians
VerdCel juguen amb aquesta duali-
tat en el títol del seu tercer treball,
Sàmara, un disc-llibre-DVD que re-
corre la història recent d’Alcoi a tra-
vés de la trajectòria vital d’una dona
batejada amb aquest poètic i evoca-
dor nom. Sàmara, a més d’un ambi-
ciós intent de conjugar diferents llen-
guatges artístics, amb la música, la
imatge i la poesia, suposa la consoli-
dació musical d’una formació que ja
havia despertat adhesions amb País-
viatge (2006), un disc-llibre distingit
aquell any amb el premi Ovidi Mont-
llor al millor treball d’autor i que va
ser reeditat el 2007 incloent-hi un
DVD amb una actuació a l’auditori
de Barcelona.

Uns dies abans de la presentació
oficial de Sàmara a Alcoi, el dia 9
d’octubre, parlàrem amb l’actual for-
mació de VerdCel, els germans Al-
fons i Daniel Olmo, que hi fan un
curiós repartiment de tasques: el pri-
mer és l’ànima musical del grup i el
segon és el responsable del disseny
gràfic, les il·lustracions i les videopro-

jeccions que acompanyen els direc-
tes. “El que volíem era arribar a les
emocions, tocar més enllà de la fibra
intel·lectual a través de diferents sen-
tits. Hem formulat una història amb
mitjans diferents que funcionen de
manera autònoma. I on es conjuga
tot és en el directe”. Un “retorn als

orígens” vehiculat a través de les tres
etapes en la vida d’una dona que ha
viscut els anys de la industrialització,
la Guerra Civil i la miserable postgue-
rra de la dictadura franquista que en
el disc és Sàmara i en el documental
inclòs en el DVD, dirigit per Octavi
Masià, la mateixa àvia dels Olmo,
testimoni de tota una vida de faena
dura a la llar i a la indústria tèxtil.
“El nostre és un poble producte del
segle XX, proletari, amb una relació
amor-odi amb la natura i amb una
forta càrrega ideològica, on sempre
han estat presents l’anarquisme o la
defensa dels drets de les dones. Una
illa entre muntanyes que s’ha conver-
tit en una presa fàcil. Per entendre el
nostre present, la pèrdua de la cons-
ciència de classe, volíem entendre el
nostre passat”, diuen. Un homenat-
ge a Alcoi que VerdCel estén “a tots
els pobles que tenen una estructura
artesanal i una arqueologia indus-
trial que està perdent-se, com el cas
de Sabadell o Terrassa”.
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Alcoi és un poble
producte del segle XX,
proletari, que ha perdut
la consciència de classe

Una vegada hi havia, du-
rant la canícula, un paio
que estava assegut da-
vant d’una finestra ober-

ta; era un xicot desmesurat, una
mica encorbat, i es deia Adam;
Adam Pollo. Tenia el posat d’un
captaire, sempre buscant les cla-
pes de sol, assegut hores i hores,
bellugant-se a penes, als racons
dels murs. Mai no sabia què fer
amb els seus braços, i general-
ment els deixava ballar al llarg
del cos, tocant-lo el menys possi-
ble. Era com aquells animals
malalts que, conscients, van a
arraulir-se a un refugi i estan aler-
ta al perill, al que ve ran de terra,
i s’amaguen dins de la seua pell
fins a confondre-s’hi. Estava esti-
rat en una butaca davant de la
finestra oberta, amb el tors nu, el
cap nu, els peus nus, en la diago-
nal del cel”. He llegit, com a mem-
bre de jurats literaris innombra-
bles i habitualment inútils, cente-
nars d’originals de joves que es
creuen novel·listes pel sol fet
d’omplir paper, joves que pensen
que només escrivint fulls i fulls ja
fan literatura. Mai no he llegit
una primera pàgina d’un primer
llibre d’un jove aspirant a escrip-
tor que es puga comparar amb la
que acabe de traduir del meu
exemplar ja esgrogueït de Le pro-
cès-verbal, que Jean-Marie Le
Clézio va escriure a vint-i-dos o
vint-i-tres anys, que la van rebut-
jar alguns editors, i que Galli-
mard, molt més intel·ligent, va
publicar i esdevingué un èxit
mundial instantani. “L’atestat”,
seria el títol en català, però em fa
l’efecte que no està traduïda, ni
cap altra obra del Premi Nobel
d’enguany. Una desgràcia, per-
què és un dels grans dels darrers
cinquanta anys. L’escriptor jove-
níssim enviava una carta als edi-
tors on, entre altres consideracio-
ns, afirmava: “En la meua opi-
nió, escriure i comunicar és ser
capaç de fer creure a qualsevol
qualsevol cosa. I només amb un
seguit continu d’indiscrecions es
pot arribar a somoure la muralla
d’indiferència del públic”. I de-
mana a l’editor hipotètic que el
perdone si hi ha faltes de mecano-
grafia en el manuscrit, que ha es-
crit amb un dit de cada mà: la
indiscreció aparentment ingè-
nua. Prop de quaranta anys des-
prés, el segon capítol de Coeur
brûlé començava: “Havia fet ca-
lor aquell estiu a Provença, una
calor tirànica, amenaçadora”. I
això només, ací atestat, ja mereix
un premi gros.

Homenatge a les arrels
El grup VerdCel es consolida artísticament amb ‘Sàmara’,

un ambiciós disc-llibre-DVD que indaga el passat recent d’Alcoi

Atestat
JOAN F. MIRA

Els germans Alfons (a l'esquerra) i Daniel Olmo, membres del grup VerdCel. / SANTIAGO CARREGUÍ

Una exposició a Monòver revisa la relació d’Azorín amb els intel·lectuals catalans �
Vicent Pitarch reclama atenció sobre la dinàmica dels municipis valencians submergits amb motiu

de les jornades culturals de la Plana de l'Arc


