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Les pàgines cen-
trals d’aquest núme-
ro de la revista Ca-
ràcters estan dedica-

des a l’escriptor de
Perpinyà Joan Da-
niel Bezsonoff, un
novel·lista dels més
singulars i interes-
sants de la literatu-
ra en català, sobre
el qual escriuen
Francesc Bombi-Vi-
laseca, Joan-Lluís
Lluís, Vicenç Pagès
i Xavier Pla. A més
d’una entrevista a
Raimon feta per Vi-
cent Sanchis, s’hi in-
clouen articles
d’Enric Sòria, Espe-
rança Camps,
Marc Romera, Xè-
nia Dyakonova i
Francesc Viadel.

Aixativa,
Aixativa
Elies Barberà

Edicions Bromera
Alzira, 104 pàgines

Guanyador del Pre-
mi Ibn Hazm,
aquest poemari
d’Elies Barberà

s’inspira, formal-
ment, en els regis-
tres populars de la
cançó per a expres-
sar sensacions i sen-
timents que l’autor
poua dels records
personals. Barberà
(Xàtiva, 1970) és
un creador polifacè-
tic, que ha fet d’ac-
tor, ha publicat
obres de narrativa i
també de poesia.
En aquest llibre, la
seua personalitat
s’acosta a un tema
íntim, vinculat a la
vivència de la prò-
pia ciutat, evocada
amb afecte.

Joan Fuster:
llengua i estil
Manuel Pérez
Saldanya (ed.)

PUV
València, 128 pàgines

Aquest volum re-
cull les interven-
cions dels ponents

que van participar
en la cinquena Jor-
nada Joan Fuster,
celebrada a Sueca
l’any 2007. El tema
que unifica les apor-
tacions és l’anàlisi
dels recursos lin-
güístics i estilístics
que caracteritzen
els escrits de l’assa-
gista. La literatura
d’idees de Fuster es
va plasmar en una
escriptura de diàleg
i debat amb el lec-
tor que aconseguia,
amb un estil perso-
nalíssim, l’objectiu
ineludible de “fer-
se entendre”.

Revista PoesiaAssaig

Que Ausiàs March és,
amb Ramon Llull, la fi-
gura més important
que han donat les nos-
tres lletres és cosa sabu-

da. Tot i així, aquest reconeixe-
ment no significa que la seua
obra es freqüente gaire. Sens
dubte, les excel·lents versions
de Raimon han aconseguit que
alguns poemes de March si-
guen a hores d’ara populars,
però els lectors que s’acosten a
la seua poesia per plaer conti-
nuen sent escassos. A més del
secular descuit dels valencians
per la literatura en la seua prò-
pia llengua, hi ha la distància
temporal —més de mig
mil·leni— que ens en separa.
Com Llull, March és un clàssic
més venerat que no llegit. La
fama, crec que injustificada, de
ser un poeta difícil és un factor
afegit de dissuasió. Sens dubte,
el català de March no és el
d’ara, però tampoc n’està tan
allunyat que no es deixe enten-
dre amb la senzilla ajuda d’un
glossari, o amb la d’algun acla-
riment que resolga els (pocs)
passatges verdaderament
opacs. Sí que és cert que és un
poeta complex, que pretén ex-
plicar la passió amorosa, i la
vida humana, a partir d’unes
idees que se’ns han fet remotes,
com també ho és que de vega-
des juga amb implícits que, al
cap de tant de temps, ens cos-
ten de desxifrar. Però, en això,
March no és cap excepció.
Qualsevol escriptor que valga
la pena és complex, perquè ho
és el món que expressa, i utilit-
za la polivalent ambigüitat del
llenguatge com una eina. En
realitat, un lector culte —si en-
cara n’hi ha— no troba més
dificultats en March que les
que li presenta, posem per cas,
Cervantes o Quevedo. Potser
en troba menys, perquè sovint
la concentrada impetuositat
dels seus versos parla per ella
sola de manera ausades clara.
És clar que per a disfrutar de
veritat d’una obra, cal en pri-
mer lloc aprendre a entendre-
la, i per això les bones introduc-
cions són sempre benvingudes.

Amb aquesta intenció, Fran-
cesc J. Gómez i Josep Pujol aca-
ben de publicar una modèlica
antologia comentada de l’obra
de March, Ausiàs March. Per
haver d’amor vida. La quantitat
de poemes triats, trenta-tres, no

és abundosa, però rep un tracta-
ment minuciós molt il·lumi-
nador. Les notes resolen els
dubtes, assenyalen les influèn-
cies, tant literàries com
intel·lectuals, i els trets retòrics
més destacats de cada poema, i
un davantal previ en precisa el
sentit general. Aquesta anàlisi
és una bona guia per al lector
curiós i fins i tot per a l’especia-
lista, que hi trobarà una mina
d’informacions útils. El con-
junt ens dibuixa un aclaridor
panorama del poeta, els seus
propòsits i els seus instruments.
Hi veiem un March que, a més
de dominar la tradició trobado-
resca, és bon llatinista i coneix
bé el seu Ovidi, però també Vir-
gili, Lucà o Sèneca; que té un
considerable bagatge filosòfic;
que està al corrent de les mo-
des del seu temps, i que poa
molts dels seus símils dels ser-
monaris de l’època. També

aprofita les novetats franceses
i, sobretot, les italianes: els stil-
novisti, Dante i Petrarca. En
resum, ens trobem davant un
poeta docte, que té èxit, en bo-
na part, perquè innova en la
direcció que el públic cortesà

de l’època reclama: cap a una
literatura intel·lectualment am-
biciosa que fa una síntesi bri-
llant de la vella tradició corte-
sa, el pensament escolàstic i el
renovat interés pels clàssics lla-
tins. Així, les novetats de la poe-
sia de March podien ser subver-
sives de tan agosarades, com

ho és el seu intent de “transmu-
tació poètica de la filosofia es-
colàstica en exacerbació senti-
mental”, però van ser ben rebu-
des per un públic atent, perquè
estaven en línia amb el seu
temps.

Tant els comentaris poema
per poema com la introducció
general del llibre es beneficien
de la pila d’estudis de qualitat
que en els últims anys s’han de-
dicat al poeta valencià. En re-
sulta una excel·lent posada al
dia de molts coneixements acu-
mulats en poc de temps. Ara
comprenem millor, per exem-
ple, els gustos del públic que va
aplaudir aquesta obra i l’am-
bient cultural que va modelar
March com a poeta i que, al
seu torn, ell va modelar des-
prés. Com a introducció a la
poesia de March, costa dema-
nar més.

De tota manera, atés que
l’antologia va molt més enllà
d’una primera aproximació, sí
que caldria matisar que la tria
de poemes aposta massa per la
seua lírica amorosa, en detri-
ment dels poemes de vell, que
són precisament els més exi-
gents i també els que ens reve-
len fins a quin punt l’autor arri-
bà a ser original; és a dir, fins a
quin punt arribà a ser Ausiàs
March. No fa gaire, en una de
les millors interpretacions que
conec de la seua obra, En pass-
ats escrits, Xavier Dilla propo-
sava una tria breu, i “alternati-
va”, de poemes definitius del
March madur. Només un dels
poemes suggerits per Dilla
compareix ací. És clar que, just
pel seu caràcter insòlit, repre-
senten un repte costerut per al
comentarista —i per al lec-
tor—, però si entenem que
l’obra de March és, en el fons,
la projecció poètica d’un itine-
rari personal, tenim la sensació
que se’ns amputa (no del tot,
però quasi) una part, que resul-
ta ser la més impressionant,
d’aquesta trajectòria.

Siga com vulga, és clar que
aquesta, com qualsevol antolo-
gia, no és tot March ni pot ser-
ho. Ens ofereix, a canvi, una lec-
tura a fons, molt ben documen-
tada i lúcida d’un March que
també és als poemes. És per
això que crec que no parlem no-
més d’un llibre útil, sinó d’un
llibre magistral. I és per això
que, com aquest, en volem més.

CARTES DE PROP

Lectures de March
ENRIC SÒRIATocava el saxo reclinat a la polle-

guera de la porta de l’aparta-
ment i una mona molt menuda i
inquieta li saltava de muscle en

muscle, mentre ell viatjava, i el vaig
enxampar furtivament entre Dizzy Gi-
llespie i Charlie Parker abans de seguir
les indicacions del seu polze esquerre
que em van portar a un interior amb
figures: una jove molt bella i encara
més nua dormia damunt d’un catre, i
damunt d’un altre, un jove, també nu,
llegia un llibre, el títol del qual no vaig
poder esbrinar. Ni em van mirar. Ni
em va mirar un tercer personatge que
va eixir del bany, on s’havia deixat una
xeringa i unes quantes gotes de sang al
llavamans. I d’aquesta manera es va
anar omplint l’escenari, amb quatre o
cinc personatges més que igualment
em van ignorar, tot i que ja m’havia
assegut sense cap torbació a la vora
d’un tercer catre desocupat per contem-
plar una desena de dibuixos ben curio-
sos en fulls de bloc, fixats amb xinxetes
a les parets de l’habitació, i tota aquella
patuleia que feia olor d’àcid i de medita-
ció. Per art d’encantament, m’havia co-
lat en un cantó qualsevol del districte
Haight-Ashbury de San Francisco i ca-
minava per una reguera d’LSD, per un
paràgraf de Gregory Cors o un vers
d’Allen Ginsberg cap a la voladura de
les convencions i dels valors establits
pel sistema. Però només era un intrús.
Me’n vaig adonar quan van arribar-hi
Tom i Nancy, em van traure d’aquella
funció i em van mostrar el meu món:
estava en un apartament de la platja de
Sant Joan, una vesprada d’octubre del
1962 i m’havia fumat les classes que
havia de fer a la Vila.

Aquesta història va començar quan
vaig conéixer Nancy. Jo feia classes de
matemàtiques en una acadèmia de Feli-
pe Ramis —després, en faria en una
altra de Cristóbal Zaragoza—, totes
dues a la Vila, i cada dia agafava el vell
Renault 4.4 i carretera i manta. Quan
va començar el curs aquell any i acaba-
va el setembre, no sé ben bé per què,
em vaig desviar del trajecte habitual i
me’n vaig anar per la platja. Anava
lentament i vaig observar que el xalet
d’un amic encara estava obert. M’hi
vaig aturar i va eixir a rebre’m: “He
allargat l’estiueig. Els pares i els meus
germans han tornat a Madrid, quin
descans!”. Després em va demanar
que el portara a un apartament i em va
presentar Nancy. Era una xica de 24
anys, aproximadament, rossa i amb
moltes corbes, molt de l’època, en fi.
Parlava castellà amb alguna dificultat i
ens va convidar a una copa. Vam pas-
sar la vesprada xarrant i, quan ens aco-
miadàvem, em va dir que m’esperava
un dia determinat d’octubre. No obs-
tant això, poc temps després, em va
telefonar i va acabar presentant-se a
casa amb el seu company Tom. Tom
tenia els ulls del color del cobalt, trenta
anys i escaig, era alt i, per descomptat,
coneixia Jack Kerouac, Neal Cassidy,
William Burroughs, tota la generació
beat i la música folk, parlava uns
quants idiomes i havia estat per tot
Europa i el Vietnam, on un charlie li
havia deixat una ferida tremenda a l’es-
quena, que no va tenir gens de pudor
d’ensenyar-nos. Abans d’anar-se’n,
em van confirmar la cita al seu aparta-
ment de la platja de Sant Joan.

Quan hi vaig arribar, Bernstein
—nebot de Leonard Bernstein— toca-
va el saxo reclinat a la polleguera de la
porta de l’apartament i una mona me-
nuda i inquieta li saltava de muscle en
muscle. Amb el polze de la mà esque-
rra em va convidar a entrar en un uni-
vers on la contracultura beat encoratja-
va l’inici hippy. Vaig ser un testimoni
de privilegi, fins que hi van arribar
Nancy i Tom. Tom se’n va eixir de la
carretera. Un dia li vaig veure la cre-
dencial d’una coneguda agència
d’intel·ligència. Quins amics que ha tin-
gut Bob Dylan.

Carretera i àcid
E. CERDÁN TATO

Les novetats de la
poesia de March
podien ser subversives
de tan agosarades

Una imatge que s’ha atribuït a Ausiàs March.
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MARIA JOSEP ESCRIVÀ

Els escriptors valencians exis-
teixen, encara que Canal 9 no
ho diga. Alguns, com Josep
Piera, ja fa quaranta anys

que dediquen els seus dies a la litera-
tura, professionalment, vivencial-
ment. No és l’únic, però Piera ha
sabut fer i fa de pal de paller en un
gremi literari que, en contra de tots
els embats del vent, continua exer-
cint la missió de construir, modernit-
zar i expandir la nostra cultura escri-
ta, a pesar de les forces socials majo-
ritàries, de la televisió valenciana per
excel·lència o de les polítiques cultu-
rals que empenyen en sentit contrari.
Aquest gremi és viu, i té energia, i té
representants de l’altura humana i
creativa com la de Josep Piera, que
han exercit un paper històric decisiu
en les nostres lletres. Piera i la seua
generació, aquella que els crítics van
batejar com a generació dels setanta

i que va canviar el rumb de les lletres
catalanes: “dins del context valencià,
la seua va ser una efervescència inusi-
tada, sorgida quasi del no-res, i que
va deixar un llegat sòlid: bona part
del que se sosté en matèria cultural i
en català, a hores d’ara, al País Va-

lencià, els ho devem”. Ho ha escrit
recentment Enric Sòria.

D’una banda, això i, d’una altra,
el caràcter incombustible de l’activis-
ta i escriptor de Beniopa, i el seu
llarg i divers currículum literari, van
provocar que se’ns acudira, a una

colla d’amics pròxims, de proclamar-
ho en públic. I d’intentar que moltes
altres veus amigues, col·legues de
professió, admiradors i comparti-
dors de periple vital i intel·lectual,
ho proclamaren també. Veritat és
que, sense l’esquer dels arrossos pre-
parats per Ferran Garcia-Oliver, el
projecte d’homenatge s’hauria mar-
cit entre bastidors, perquè fins i tot
els escriptors pensen millor amb la
panxa plena, i arriben a creure en
totes les bones voluntats quan es re-
guen amb un bon vi. Ni sense les
ironies punyents i lúcides de Víctor
Labrado, tampoc. Ni sense la frater-
nitat incondicional i despesa que lli-
ga Ignasi Mora amb Josep Piera.
Vull dir, que per a engegar un projec-
te així, divers, d’àmbit català extens,
i amb una certa ambició qualitativa,
s’hi necessita una bona dosi d’opti-
misme.
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El gremi literati és viu,
i té energia, i té
representants d’altura
al País Valencià

Ja se sap que, segons la doctri-
na habitual, els nord-ameri-
cans són racistes, insensibles
i bàrbars, enemics de Darwin

i de la humanitat, i sense un pèl
de sensibilitat i de cultura. Qualse-
vol fet que contradiga aquesta vi-
sió ha de ser qualificat de menys-
preable o insignificant: que publi-
quen més treballs erudits sobre
els clàssics grecs que cap altre
país de la Terra, que tinguen vuit
de les deu millors universitats del
món (una de les quals conec molt
bé), o que hagen inventat el jazz i
el rock and roll, els hippies, la ciu-
tat de Nova York i el fascinant
estat de Califòrnia, llocs on reco-
mane una llarga visita. Deu ser
que, a més de reaccionaris i racis-
tes (no com els europeus, que no
ho som gens!) són també incom-
prensibles. I per això han inven-
tat Barack Obama. Barack Hus-
sein Obama és allà un nom tan
exòtic i estrany com podria ser-
ho a Alemanya, a Anglaterra o a
França. Fill de pare africà, mig
negre i, per tant, negre. Com el
general Colin Powell, fill d’un jor-
naler jamaicà, que va ser cap de
la Junta de Caps d’Estat Major i,
per desgràcia seua, secretari d’Es-
tat de Bush fill, el qual, per cert,
va substituir Colin Powell per
Condoleeza Rice, exdegana a
Harvard, negra, pianista ex-
cel·lent. Coses estranyes, d’aquell
país estrany. En qualsevol país
d’Europa, on no tenim prejudi-
cis, ja saben vostés que és molt
normal que el fill d’un immigrant
senegalés siga cap dels exèrcits,
que una professora negra siga mi-
nistra d’exteriors, i que un fill
d’africà, de nom Barack Hussein,
siga candidat a president i moga
fervors i entusiasmes massius.
Però no sóc capaç d’imaginar —i
d’imaginació en tinc molta— un
polític a Europa, amb l’origen i el
nom del senador Obama, portat
en triomf d’extrem a extrem del
seu país. No l’imagine a Itàlia, ni
a Polònia ni a Espanya, ni a la
Gran Bretanya, ni a Bèlgica. Ni
alçant passions al congrés del Par-
tit Popular a València, ni aclamat
com a líder al congrés del PSOE o
PSPV. He llegit que a Rotterdam
han nomenat alcalde el senyor
Ahmed Aboutaleb, d’origen ma-
rroquí, però no per elecció popu-
lar sinó en conclave tancat. Ja és
un avanç. Ací, encara ens falta
ser una mica més holandesos, o
més (horror!) nord-americans,
abans d’elegir un Ahmed o un Ba-
rack Hussein. No sé quan serà
això.

Incombustible Piera
Amics de l’escriptor organitzen un ampli homenatge, amb exposicions,

recitals i publicacions sobre la seua trajectòria literària

Barack Hussein
JOAN F. MIRA

L’escriptor Josep Piera davant un cartell del seu homenatge. / SANTIAGO CARREGUÍ

Un reportatge fa el recorregut dels 40 anys d’existència de l’editorial
Tres i Quatre a través de les cobertes dels seus llibres � Manuel Baixauli publica

l’article d’opinió ‘L’escriptor i l’oceà’


