
Els àrabs
del mar
Jordi Esteva

Brau Edicions
Figueres, 478 pàgines

Els llibres de viatges
solen ser seductors.
Aquest volum de Jor-
di Esteva (Barcelo-

na, 1951), subtitulat
“seguint l’estela de
Simbad: dels ports
d’Aràbia a l’illa de
Zanzíbar”, confir-
ma la regla i fins i tot
la supera. Amb un
coneixement de la
cultura àrab cons-
truït amb temps i
passió, l’autor fa de
les costes aràbigues i
africanes de l’Índic
un motiu d’aventura
i de fascinació vital
per un món quasi
perdut. Aquesta ver-
sió en català inclou
un capítol nou en re-
lació a l’anterior edi-
ció en castellà.

Mètode
Número 59

Universitat
de València
València, 128 pàgines

La ciència i la inves-
tigació gaudeixen
d’un prestigi social
que té reflexes molt

diversos en la cultu-
ra de masses del
nostre temps.
Aquest número de
Mètode aborda la
relació entre cièn-
cia, publicitat i pro-
paganda, un tema
que ja té història su-
ficient com per a
permetre aproxima-
cions generals i es-
pecialitzades des de
molt diversos punts
de vista. Una entre-
vista amb l’arquitec-
te i dissenyador Juli
Capella completa
la part central d’a-
questa entringuda
publicació.

El lladre de
pebrassos i
altres contes
Vicent Biosca

Editorial Denes
Paiporta, 116 pàgines

Amb un estil narra-
tiu que beu de la
tradició oral i de les

rondalles populars,
aquest llibre de re-
lats ambientats en
la Font de la Figue-
ra, en una època de
fam i privacions que
donava peu a tota
mena de picardies,
fa de la ironia i la sor-
negueria els seus ins-
truments expressius.
Embolics domèstics,
personatges singu-
lars, sovint arquetí-
pics de la vida quoti-
diana, i històries
pròximes a la conta-
lla tradicional es
combinen amb una
escriptura que es fa
de llegir.

Assaig RevistaNarrativa

Quan l’economia preocu-
pa a Catalunya —i és
lògic que preocupe—
l’atenció de la gent es
dirigeix cap al govern,

el de l’Estat i l’autonòmic, tot
esperant solucions o almenys
signes que permeten intuir per
on pot anar el futur pròxim. La
impressió, ara com ara, és dece-
bedora. Que el marge de manio-
bra estatal és escàs es demostra
amb els constants retards en la
negociació del finançament ca-
talà, una situació que tensa les
relacions entre el PSC i el PSOE
i que es manifesta en declaracio-
ns que deixen el personal un
punt atònit, com la reclamació
de “lleialtat institucional” que
va fer l’altre dia el president Jo-
sé Montilla a l’altre president,
Rodríguez Zapatero. De mo-
ment, una bona part de la inver-
sió prevista per als anys ante-
riors no s’ha executat i ningú
sap massa bé com encarar els
pressupostos de l’any que ve.

Que el marge de maniobra
autònomic és encara més escàs
que l’estatal (i en últim terme en
depén) també s’ha demostrat
massa aquests dies, amb exem-
ples com la debilitat negociado-
ra del govern català davant la
seu de Nissan. D’altra banda,
la gent comença a ser conscient
que les institucions catalanes no
tenen en aquest moment, com
aquell que diu, ni un cèntim gas-
tador. Van suprimint-se a corre-
cuita partides i projectes, i els
tècnics encarregats dels pressu-
postos tremolen quan pensen
que l’any que ve hauran de con-
tinuar pagant hospitals, bom-
bers, ferrocarrils, mossos, mes-
tres i un llarguíssim etcètera.
Tant si els bancs fan fallida com
si no, bona part d’aquest país
—transport, ensenyament, sani-
tat, seguretat, recollida de fems,
manteniment de platges i tot el
que vostés vulguen imaginar—
funciona a càrrec de l’erari pú-
blic. L’assumpte és greu, per-
què no solament cal promoure
—i finançar— mesures que
pal·lien la crisi econòmica, sinó
que cal mantindre —pagant-
les— les activitats que gestio-
nen les institucions, la major
part de les quals són indispensa-
bles. I no hi ha un euro, ni en la
conselleria de Cultura ni en la
d’Assumptes Socials, ni en les
altres. Aquest és el rerefons que
explica la irritació que sovint es

trasllueix en les paraules del pre-
sident Montilla.

Amb un panorama així,
s’entén que la gent pare més
atenció al com i en què es gas-
ten els diners públics i que els
seus comentaris castiguen amb
severitat el més mínim indici de
mà foradada. Per això, anècdo-
tes com el nou cotxe d’Ernest
Benach no han passat desaper-
cebudes. No hi ha dubte que el
president del Parlament ha de
passar moltes hores en el vehi-
cle oficial i és fins i tot lloable
que pretenga treballar mentre
viatja, però la ciutadania ha cre-
gut que, ara, el nou vehicle era
un luxe innecessari, i aquesta
percepció és també comprensi-
ble. Ernest Benach s’hi ha ha-
gut de disculpar.

L’última polèmica que om-
pli les converses —almenys en
els cercles periodístics— té tam-
bé a veure amb els diners. El 7
de novembre passat, el Consell
de l’Audiovisual de Catalunya
(CAC) va concedir 83 freqüèn-
cies radiofòniques que encara
no tenien amo. D’aquest total,
17 en van anar per al grup Go-
dó, i la resta va quedar distri-
buïda per una àmplia gamma
d’emissores. Per exemple, 7
han anat a parar a Ràdio Es-
tel, l’emissoreta de l’arquebis-
bat de Barcelona. Algunes
emissores, com la famosa
COPE, no n’han rebut cap. A

Madrid, els mitjans informa-
tius pròxims a aquesta cadena
han posat el crit al cel, parlant
de censura i de persecució polí-
tica. I si no han pogut invocar
la religiosa és per les concessio-
ns atorgades a emissores com
Ràdio Estel, de capellans de ca-
sa (hi ha qui ha esmentat que
el president del CAC, Josep
Maria Carbonell, a més de so-
cialista, és un catòlic compro-
més, cosa que a Catalunya no
és gens rara).

Carbonell s’ha defensat re-
cordant que el CAC és una ins-
titució independent que regula

la comunicació audiovisual per
mitjà de criteris professionals i
que les concessions s’han efec-
tuat atenent a criteris d’avalua-
ció de projectes empresarials i
després d’un rigorós informe
de mes de 15.000 fulls. Tot això
pot ser així, i jo no ho posaré
en dubte. Amb tot, si el CAC
no és un organisme directa-
ment polític, els seus membres
són elegits a partir de quotes
entre els diversos partits amb

representació parlamentària, i
és improbable que els criteris
polítics no tinguen cap pes al
seu si. Ací, la majoria de la
gent troba obvi que els argu-
ments polítics s’han tingut en
compte en la concessió de fre-
qüències i que una emissora
que insulta cada dia els cata-
lans des de fa anys ho tenia més
difícil, per exemple, que La
Vanguardia, la cadena Ser o les
emissores dels catòlics catalans.

Ara bé, si organismes com
el CAC no poden esquivar, des
de la seua mateixa constitució,
formar part del joc polític, el
que la gent es pregunta a Cata-
lunya és si els seus membres
han de cobrar els enormes sous
que els corresponen per reunir-
se una vegada cada setmana i si
no passaríem tots millor amb
menys consells, menys infor-
mes i menys organismes de con-
trol de dubtosa independència,
en la pràctica, que no fan més
que duplicar les despeses i om-
plir els diaris amb polèmiques
previsibles. D’això, cadascú en
pot pensar el que vulga. Jo opi-
ne que, en una democràcia, els
controls, per discutibles que si-
guen, no sobren mai. Però tam-
bé trobe significatiu que, men-
tre a Madrid la polèmica ha
sigut política, a Barcelona el
que es discuteix de tot plegat és
la pela, i prou. I és que no hi ha
diners.

CARTES DE PROP

Luxes innecesaris?
ENRIC SÒRIAMaría José Alcón, que duu

qui-sap-lo el temps com a
regidora de Cultura de la
ciutat de València, no do-

nava crèdit al que escoltava. El dis-
senyador Javier Mariscal, arran de
la inauguració d’una exposició co-
missariada per ell, carregava contra
la ciutat i contra les “animalades”
de Santiago Calatrava. Per exem-
ple, no li semblava positiu l’últim
“cacharro” de Calatrava, ni com
s’havia plantejat la ciutat de les cièn-
cies, perquè tot plegat denotava la
manca “d’un programa seriós”. Ma-
ría José Alcón, que si duu qui-sap-
lo el temps com a regidora alguna
aptitud deu atresorar, va haver de
replicar al malhumorat Mariscal ex-
plicant-li que la nostra ciutat “és
molt alegre, ha crescut racional-
ment i té un clima excepcional”. Mo-
lière no hauria enginyat una respos-
ta més adient. Tenim una tendència
natural a menystenir la classe políti-
ca, i més encara la del consistori mu-
nicipal. Mariscal es va enfurismar i
va insistir que a alguns els agrada
massa el ciment, que el caos és abso-
lut, que “hi haurà qui diga que Cala-
trava és l’arquitecte més guai del
món, potser ací sí, però en altres
pobles no”. Ningú no s’esperava
aquella tírria manifesta envers l’ar-
quitecte valencià: els artistes —com
els pobles— malparlen els uns dels
altres, però sempre en la intimitat.
Per exemple, la Dama d’Elx de Ma-

nolo Valdés donaria lloc a tot un
sucós llibre de ludibri artístic. Tam-
poc ningú no s’esperava una ora-
tòria mariscaliana tan rústica i aban-
donada, tan pedestre. Per un mo-
ment, Mariscal semblava un esclafa-
terrossos, i la regidora, Blaise Pas-
cal. Ja passen aquestes coses, i si
algú duu qui-sap-lo el temps com a
regidora és perquè almenys està
acostumat a bregar amb tota classe
de bous, i sense immutar-se va dir
que “València és una ciutat culta,
bella, de futur, que a alguns els agra-
da i a uns altres no, això és una cosa
molt objectiva”. Un polític ha de
construir frases colpidores, que pro-
dueixen una mena de miratge en
l’auditori, però que no poden resis-
tir la més mínima anàlisi posterior.
Del que es tracta és de deixar caure-
les amb tranquil·litat, sense immu-
tar-se, com si el bon clima de la ciu-
tat fóra un èxit de la gestió munici-
pal, o com si allò que és subjectiu
fóra objectiu. O a l’inrevés. El ge-
niüt Mariscal no sabé reaccionar, ni
quan la regidora del PP es va alçar
en adalil de la llibertat d’expressió,
del pluralisme i de no sé quantes
coses més: “el pluralisme que tenim,
l’objectivitat i el respecte”, digué,
“han d’anar sempre al davant de
qualsevol opinió”. Mariscal era l’in-
tolerant; en canvi la regidora —i per
tant el consistori que representa-
va—, un model de tolerància volte-
riana. Finalment, tots dos es feren
per a la premsa una fotografia so-
bre una vespa groga, una de les pe-
ces de l’exposició que duu un títol
que ningú no sap molt bé què signifi-
ca: Bombay Shapphire Design Exhi-
bition, by Javier Mariscal. Conduïa
la vespa la regidora, i Mariscal hi
anava darrere, amb el morro tort.

Furious Cobi
MARTÍ DOMÍNGUEZ

Mariscal amb Alcón. / SANTIAGO CARREGUÍ

Anècdotes com el
nou cotxe d’Ernest
Benach no han passat
desapercebudes

El president del Parlament de Catalunya, Ernest Benach, ix del seu cotxe oficial. / GIANLUCA BATTISTA
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Si les seues traduccions de la Di-
vina Comèdia i els Evangelis
van confirmar aquests anys
passats un perfil intel·lectual

de coneixements humanístics i de vo-
cació per la cultura, ara la publica-
ció de la novel·la El professor d’his-
tòria (editorial Proa) representa per
a Joan Francesc Mira (València,
1939) un punt d’inflexió en una tra-
jectòria literària de gran recorregut,
al llarg de la qual ha articulat minu-
ciosament unes ficcions orientades
a la reflexió sobre la condició huma-
na i l’experiència contemporània.
Culminació d’una trilogia que va ini-
ciar fa vint anys amb Els treballs
perduts, aquest nou llibre tanca un
arc d’originalitat inequívoca en la
narrativa actual en llengua catala-
na.

Pregunta. Mentre llegia la novel·la,
en algun moment he tingut la sensació
que València no es mereix aquest lli-
bre. I no ho dic per les crítiques que
s’hi formulen als governants, a la socie-
tat, a l’urbanisme i, en general, a la
seua escassa afició per la cultura i el
coneixement, sinó al contrari, per la
densitat existencial i intel·lectual que
s’hi desplega.

Resposta. D’alguna manera, les crí-
tiques que hi apareixen són acciden-
tals, sense ser-ho en realitat. S’ha de
tindre en compte que la novel·la no
està pensada a partir de València, sinó
utilitzant València, que no és el mateix.

P. La fa servir només com a escena-
ri?

R. Tal com podia haver utilitzat
una altra ciutat per a expressar contra-
diccions, conflictes, excessos… És així
com l’he feta servir també en les dues
novel·les anteriors, Els treballs perduts
i Purgatori. Són tres novel·les “a” la
ciutat de València, en el sentit locatiu.

P. En canvi, el lector té la impressió
que vosté hi fa un cant, un homenatge,
que desprén afecte per la ciutat.

R. El meu problema amb València
és un amor intens i profund no corres-
post. De vegades, els amors no corres-
postos són els més intensos.

P. Una de les coses que diu Manuel
Salom, el protagonista de la novel·la,
va en aquest sentit: “Sé que sóc de
València, però potser València no és
meua”.

R. És una sensació que jo puc tin-
dre, però això no té cap importància a
l’efecte de la ficció. El que resulta cohe-
rent és que li passe, al personatge, que
ja no sent la ciutat com a seua, com
una cosa pròpia.

P. Fins a quin punt això representa
la manera com viu València un sector
determinat dels seus veïns?

R. No estic massa segur que siga
representatiu d’un sector de la ciutat,
més crític, autocrític o escèptic, ja que
el personatge, tal com l’he fabricat, té
unes característiques una mica pecu-
liars. No és habitual que una persona
es plantege el tipus de coses que ell es
planteja.

P. Per això la tria del professor d’his-
tòria?

R. Com que el tema que s’hi abor-
da és el de la comprensibilitat de la
història contemporània, el personatge
havia de ser algú que, en la seua trajec-
tòria vital, haguera dedicat molt de
temps a conéixer-la i a reflexionar so-
bre ella. Vaig dubtar molt fins que em
vaig decidir per un professor d’his-

tòria, i no per un físic o un metge.
Cada protagonista de les tres novel·les
de què parlem, si la cosa està ben feta,
se suposa que respon a aquest planteja-
ment.

P. El professor d’història tanca una
trilogia que va començar l’any 1989
amb Els treballs perduts i va continuar
l’any 2003 amb Purgatori. Un projecte
literari que ocupa dues dècades…

R. Es tractava d’un projecte com-
plet, a partir de tres cercles de la ciutat:
la ciutat intramurs, l’Eixample i la
pseudociutat, o “no-ciutat”, moderna
per contrast amb l’antiga. A més dels
tres cercles, hi ha tres inspiracions te-
màtiques, per dir-ho així. En la prime-
ra, eren els treballs d’Hèrcules, la idea
de l’ordre clàssic alterada i trencada.
En la segona, era el rerefons del pensa-
ment històric europeu, medieval i cris-
tià, del purgatori com a inspiració dan-
tesca. I en la tercera, és la idea del
pensament contemporani a partir de
la Il·lustració, des de Goethe, amb el
mite del Faust com a element de fons.

P. Faust té a veure amb un desig de
superar la perplexitat humana.

R. La gran aspiració de Faust és
entendre el món. En una de les escenes
clau, demana metafòricament l’auxili
del dimoni, del més enllà, per poder
entendre el món i intervindre-hi. En les
meues novel·les he convertit els mites
en herois invertits. En Els treballs per-
duts, Hèrcules no pega garrotades sinó
que en rep. En aquest llibre d’ara, la
fantasia de poder participar en el món
es queda en no res, en una actitud con-
templativa. Passa a la pàgina 2

Per escriure una novel·la de
vuitanta mil paraules cal
prendre al voltant d’un
quart de milió de decisions:

no només pel que fa al desenvolu-
pament de la trama, qui viurà i qui
morirà, qui estimarà i qui trairà,
qui s’enriquirà o qui enfollirà,
quins seran els noms i l’aspecte, els
costums i la feina dels personat-
ges, la divisió en capítols i el títol
del llibre (aquestes són les deci-
sions més fàcils i menys delicades),
i no només quan explicar i quan
ocultar, què dir abans i què des-
prés, quines coses dir obertament i
quines cal només insinuar (aques-
tes també són decisions poc delica-
des); també cal prendre una quan-
titat de subtils decisions, per exem-
ple què posar allà, a la tercera fra-
se, cap al final d’aquell paràgraf,
blau o blavós? O potser blau cel?
O atzur? O blau fosc? O potser
blau gris? Potser aquest blau-gris
hauria d’anar al començament de
la frase? O val més que es fragmen-
te al final de la frase? O al mig? O
fer-ne una frase molt curta, inde-
pendent, amb un punt al davant i
un punt i a part al darrere? No
seria millor que aquest blavós se
submergira en el corrent d’una fra-
se ondulant i complexa, i amb
molts membres i abundoses subor-
dinacions? O potser valdria més es-
criure allà simplement tres parau-
les ‘llum del capvespre’ i no acolo-
rir aquesta llum amb cap gris-blau
ni cap blau cel cendra? Fins ací
una citació sense cometes, una pà-
gina d’Una història d’amor i de fos-
cor de l’immens Amos Oz, que cer-
tament sap què vol dir escriure. I
fins ací les ratlles que voldria com-
partir amb Josep Piera, aquests
dies que a Barcelona, a Gandia o a
València els seus amics, coneguts i
col·legues li dediquen, li dedi-
quem, homenatges i festes. Qua-
ranta anys dedicats a la literatura
són molts anys. Una vida sencera
ocupada només en la faena infini-
ta de construir i contar històries,
de triar les paraules i ajuntar-les de
manera que formen versos o pa-
ràgrafs de prosa, de traure a la
llum de textos bellíssims les me-
mòries i els paisatges més pro-
funds. I de buscar adjectius, si serà
blau fosc o blau gris aquell cel so-
bre el verd de la Drova, si val més
fer frases llargues per a evocar
aquesta imatge o aquelles emocio-
ns, si no dirà només “llum del ca-
pvespre”. Això és escriure, això ha
fet admirablement Piera, i a mi no
em cal afegir res més.

JOAN FRANCESC MIRA Escriptor

“El meu problema amb València
és un amor intens no correspost”

Entrevista amb Xavier Sarrià, el cantant i músic del grup Obrint Pas,
que acaba de publicar el seu primer llibre de narracions � Articles d’opinió de Martí

Domínguez y Enric Sòria

Amos Oz,
Piera

JOAN F. MIRA

Joan F. Mira, a l’estudi de la seua casa de Castelló. / ÀNGEL SÁNCHEZ

“El tema que s’aborda en
‘El professor d’història’ és
la comprensibilitat de la
història contemporània”



XAVIER ALIAGA

Ser el cap visible d’un projecte
musical com Obrint Pas,
amb quinze anys de trajec-
tòria, et pot obrir les portes

de la literatura. Però el fet que Xavi
Sarrià (1977), barceloní de naixe-
ment i valencià de fet, siga un perso-
natge popular, també té l’inconve-
nient que la seua incursió en el món
de la lletra impresa estiga sotmés a
observació exhaustiva. Els malpen-
sats, tanmateix, poden anar disso-
lent la manifestació. El seu primer
llibre, Històries del Paradís (Edito-
rial Bromera, 2008), se sosté en un
bagatge previ important com a au-
tor de les lletres d’Obrint Pas i per
una vocació literària que es remun-
ta als “dotze o tretze anys”, quan
Sarrià va començar a escriure “per
desfogar-se”. A banda, el fet d’ha-
ver recorregut mig món amb la
seua banda, d’haver conegut reali-
tats diverses, li ha atorgat un cabal
de vivències que no sol estar a
l’abast de persones que acaben de
superar la trentena. La seua prime-
ra criatura literària és un recull de
vint-i-dos narracions breus d’alt
voltatge, escrites enmig d’una gira
que va dur Obrint Pas a racons del
mapa com Caracas, Praga, Berlín o
Zagreb, entre molts altres, en què
Sarrià indaga en un món ple a ve-
sar de doloroses contradiccions.
Un viatge d’abast planetari: de la
rica Finlàndia a les miserables fave-
las sud-americanes. I ho fa evitant
el to pamfletari i mantenint l’equili-
bri entre la tragèdia inevitable, l’ob-
servació neutra i pinzellades ben ad-
ministrades d’humor i faula que
descongestionen un viatge punyent
i necessari. Com ell mateix diu, “he
escrit el llibre que m’agradaria tro-
bar a les llibreries”.

Xavi Sarrià va començar a es-
criure abans de fer cançons, però la
seua vocació literària ha hagut d’es-
perar per a eixir a l’exterior. “Quin-
ze anys de discos i gires em van
absorbir per complet. Encara que
tractava de compaginar la música
amb l’escriptura no ha estat fins
ara que m’he decidit a afrontar el
projecte de traure un llibre. Els con-
tes són recents, però es basen en

històries que he estat acumulant, en
les aventures i les experiències del
grup...”, aclareix. Històries que in-
daguen un terreny combatiu que co-
neix bé, perquè és el que xafa a
l’hora d’escriure les lletres d’Obrint
Pas. “És evident que els anys com a
lletrista m’han ajudat a escriure les
narracions curtes, però també són
terrenys diferents: la lletra ve acom-
panyada de la música i tota la seua

energia; en canvi el llibre no té
aqueixa energia, però pots aprofun-
dir més les històries. Però bé, les
meues influències són de tot tipus, i
el meu món és molt audiovisual, de
la música i també de les pel·lícules.
De la mateixa manera que les lle-
tres tenen influències literàries”,
raona.

Històries del Paradís és una me-
na de collage temàtic, però també

hi ha un esforç de diversificació for-
mal a l’hora de presentar-hi les na-
rracions. “Hi ha contes que desem-
boquen en un final que t’explica
tota la resta del conte. En altres ca-
sos, la història és el conte, petites
fotografies del món, on no calia un
gir sorprenent, sinó presentar la rea-
litat des d’un punt de vista que em
fa l’efecte que no s’ha tractat molt.
El llibre va saltant d’un lloc a un
altre del planeta, com si foren
flaixos, tractant de despertar sensa-
cions en el lector”. Una estructura
que remet a Babel, la pel·lícula
d’Alejandro González Iñárritu, en-
tre altres referències cinematogràfi-
ques. “La veritat és que aqueix ti-
pus d’històries entrellaçades que
passen en diferents parts del món
són una de les influències que té el
llibre. Però tampoc tenia la volun-
tat d’entrellaçar totes les històries.
Conviuen en el mateix context i es
desenvolupen al mateix temps, com
un dia a la Terra. Volia recalcar el
concepte de món global: hi ha una
xica japonesa que llig la història del
xic finlandés. O un americà que par-
la de les presons i després apareix
un presoner de Guantánamo”.

Respecte del to, Sarrià fica els
peus al fang, però amb la subtilesa
suficient perquè la visió pessimista,
fregant a voltes el nihilisme, no con-
tamine tot el conjunt. “Quan parles
de situacions dures, no pots evitar
ser cru, i que els contes tinguen
cruesa. El que passa és que també
hi ha escletxes obertes a l’espe-
rança. De fet, els contes s’estructu-
ren a través de sentiments, com la
por, la il·lusió, que són universals,
per a poder posar-nos en la pell
dels personatges”, explica. De vega-
des, fins i tot, hi apareix un humor
joiós, com en el conte en què un
xiquet enjogassat en una platja
pren la forma d’un constructor cob-
diciós. “Em va agradar molt la imat-
ge, la mentalitat infantil dels que
ens governen d’aparençar, de voler
fer... La política valenciana és molt
surrealista, però hi estem tan acos-
tumats que caiem en l’error de
creure que això és normal. Però bé,
tenia la voluntat de donar al llibre
algun toc màgic, humorístic, un

cert equilibri”. Les faules, amb in-
sectes com a protagonistes, que hi
ha en Històries del Paradís també
acompleixen aqueix paper. “Fun-
cionaven per a trencar els episodis
dramàtics que van succeint, per a
descansar de la dinàmica d’un lli-
bre que és dur”, admet.

La gestació del volum, en plena
gira d’Obrint Pas, no ha estat fàcil.
Però també ha enriquit el producte
final. “M’ha costat bastant. He ha-
gut d’obligar-me molt, però també
és cert que em feia molta il·lusió i
em servia per a desconnectar del
dia a dia del grup, per a refu-
giar-m’hi. Però sí, moltes històries
s’han escrit en la furgoneta, amb el
portàtil, fent moltes correccions, re-
visions... Al mateix temps, els viat-
ges han enriquit molt el llibre. Sen-
se haver estat als llocs que hi apa-
reixen, com Sud-amèrica o Bòsnia,
hauria estat molt difícil. Serveix per
a desfer-se de prejudicis i tractar de
sentir les coses com les senten allà.
Hi ha un treball de documentació
molt gran, d’estar segur”.

Algú que ha contribuït a traure
el rock en valencià del racó de la
marginalitat, que lidera una forma-
ció que ven milers de discos i que fa
concerts davant audiències vertigi-
noses, no té cap necessitat de de-
mostrar res en uns altres àmbits.
Tanmateix, per a Xavi Sarrià publi-
car un llibre és “reprendre una

il·lusió”. “Sempre m’ha agradat
contar històries i estic ací per a
aprendre i escoltar. El meu motor
és la il·lusió, m’interessen unes al-
tres històries i no és bo tancar-se en
un únic món, com la música”, diu.
Tot i que és difícil destriar el músic
d’èxit de l’escriptor que comença.
“És inevitable que la faceta del
grup es reflectisca en el llibre, per-
què és la mateixa persona, però,
sincerament, no l’he escrit pensant
en el públic d’Obrint Pas. Tampoc
és que, quan fem discos, hi pensem.
Amb el llibre comence una traves-
sia i he tractat d’escriure el llibre
que a mi m’agradaria trobar a les
llibreries, però és evident que s’hi
reflecteix el que és Obrint Pas, per-
què és difícil de separar. És una al-
tra faceta d’un mateix autor”,
addueix.

Hem d’arribar a les darre-
res pàgines del llibre per
a veure’ns retratats sen-
se miraments. És el mo-

ment en què Xavi Sarrià, que s’ha
estrenat com a escriptor de contes
amb aquest Històries del Paradís
(Bromera, 2008), decideix situar el
narrador protagonista del conte
“TV”, que tanca el volum, davant
de la tele pròpia, “la tele del lloc on
vius”, és a dir, de Canal 9, per fer-
ne un resum que sembla només un
tast de la gran misèria que s’hi en-
devina. Certament, tampoc no ca-
len grans paraules per a denunciar
el conegut discurs de “l’aigua per
ací”, “catalans per allà”, “inaugu-
racions per l’altre costat” i “aque-
lles tertúlies nocturnes on apareix
el millor de cada casa de la fauna
ibèrica amb il·lustres personatges i
ultres de la pàtria casposa deba-

tent sobre els grans temes actuals”.
Dic que es tracta només d’un tast,
perquè ací, Sarrià com qualsevol
altre patidor de la cadena autonò-
mica, podria estendre’s sense laco-
nismes preconcebuts. L’assumpte
dóna per a molt. Pensem si no en
aquestes mateixes tertúlies caspo-
ses que denúncia Sarrià visitades
de tant en tant per algun dels nos-
tres il·lustres i ja tenim una polèmi-
ca assegurada sobre l’actitud que
un ha de prendre davant de les cir-
cumstàncies del destí democràtic.

Però Sarrià, per fortuna, no ha
fet del panorama més proper la
matèria única de la seua incursió
literària. Sembla fins i tot que ha
volgut desmarcar-se’n sense subter-
fugis. Si llegim, l’un darrere de l’al-
tre, els contes del llibre —l’ordre,
sovint menyspreat, que tant pre-
ocupava el mestre Calders—, sen-

tim que hem estat convidats a un
vol ecumènic, de problemes co-
muns, però que s’esdevenen arreu
d’un món que els mitjans —les te-
les que el protagonista del darrer
dels contes, cansat, mig malalt i
amb mal de cap, empra per a llevar-
se de damunt el desfici que
l’aclapara— han convertit en el pa
i la sal dels humans. La literatura
amb què Sarrià s’estrena té la do-
ble condició de denúncia i de de-
núncia global. Una literatura com-
promesa amb el retrat, trist i dolo-
rós, de comportaments que no ens
deixen, als humans, gaire ufanosos
de la nostra condició. I no tant
perquè hi haja personatges ca-
paços d’accions fora de la norma
com pel fet que accions tals siguen
possibles. Al capdavall, la societat
que vivim ha produït monstres
com ara el que —dubte si que haja

nascut a Hèlsinki, i no a Bellre-
guard o a Cinctorres, s’ha d’atri-
buir a més raons que a l’atzar—,
amb un fusell a la mà, decideix
eliminar la senyoreta Mälkki i al-
tres companys d’institut.

I, amb més fortuna encara,
Sarrià ha sabut estrenar-se amb
contes —vint-i-dos per a ser exac-
tes i per a deixar constància d’un
nombre feliç en la història de la
narrativa breu catalana— que tren-
quen les cadenes d’un llenguatge al

servei exclusiu de la reivindicació i
que aspiren a guanyar en eficàcia
gràcies a les maneres de la literatu-
ra. No cal tampoc descobrir ara els
ets i els uts del laboratori del jove
escriptor, però paga la pena adver-
tir que no és fàcil trobar-hi ele-
ments desaprofitats. Com si hague-
ra aprés la lliçó que un bon contis-
ta no pot permetre’s pirotècnies

sumptuoses i estèrils. Per això, si el
títol del conjunt fa de la ironia un
esplèndid motor de suggeriments,
els dels contes són un exercici mo-
dèlic de concentració significativa i
una insistència més en el fet que les
anècdotes a què s’hi al·ludeix són,
en substància, aliment de l’ànima
humana, dels seus sentiments. I és
bo recordar que els procediments
tenen sovint una gravetat superior
a la que aparenten. D’exemples,
n’hi ha a bondó al llarg del llibre.
Els títols, sí, però també la citació
inicial que serveix per a cloure la
totalitat amb una invitació a traure
conseqüències finals, o les resolu-
cions dels contes, que han fugit
d’esquemes repetitius i dessucats,
que sempre juguen en contra de la
sorpresa que pretenien. I, sobretot,
la manera amb què Sarrià supera
una dependència excessiva del que
retrata. És la seua virtut més impor-
tant: portar el conte en una direc-
ció que, en lloc de sotmetre’s a la
realitat, aprofita la literatura per a
transgredir-la. No debades el prota-
gonista de “TV” transmigra a la
mateixa velocitat del zàping que
practica, i transforma en milers de
punts lumínics, fins als jos dels pro-
tagonistes televisius.

A MANERA DE TASCÓ

Vint-i-dos contes
VICENT ALONSO

XAVIER SARRIÀ Músic i escriptor

“No he escrit pensant en el
públic d’Obrint Pas”

Xavi Sarrià durant l’entrevista. / JESÚS CÍSCAR

“El llibre va saltant
d’un lloc a un altre
del planeta, com si
foren flaixos”

Paga la pena advertir
que no és fàcil
trobar-hi elements
desaprofitats
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Ve de la pàgina 1
P. Els seus personatges tenen un
gran bagatge cultural, però es
veuen un poc perduts.

R. Els meus són personatges per-
plexos, que no acaben d’entendre
allò que els està passant. El seu dile-
ma pot acabar amb una solució fi-
nal al·legòrica, com en Els treballs
perduts, simbòlica, com en Purgato-
ri, o quasi de contemplació còsmi-
ca, com en El professor d’història.

P. Vosté treballa molt la cons-
trucció prèvia de les ficcions.

R. És així, sobretot, a partir de
Viatge al final del fred. Ho vaig fer
també amb Borja Papa i, com és
lògic, amb aquestes tres novel·les.
Per a cada novel·la dedique un any
a cavil·lar, un altre a preparar els
personatges i la trama i dos anys o
tres a escriure.

P. Aquesta trilogia de què par-
lem vol reflectir el món actual o
alguna cosa més abstracta?

R. Tracte de reflectir-hi el món
actual a partir d’unes referències
clàssiques.

P. Ja ho ha suggerit, però la re-
ferència a Goethe i al mite del
Faust no és tant argumental com
intel·lectual. Vull dir que indica un
problema metafísic.

R. L’obra de Goethe és
al·legòrica, però té una estructura
narrativa i, qui la conega, podrà
veure que molts passatges de la
meua novel·la estan inspirats en les
escenes de Faust. Per exemple,
Faust comença amb una al·legoria
de la joventut que en el meu llibre
es converteix en una evocació dels
anys escolars; hi ha un pròleg al cel
que en El professor d’història es con-
creta en una escena dalt del Mica-
let; hi ha també el moment en què
el protagonista es converteix en un
jove atractiu, en aquest cas gràcies
a una perruquera que li canvia la
imatge; hi ha, en fi, la Nit de Wal-
purgis del Faust convertida en una
involuntària topada amb les prosti-
tutes de prop del Grau…

P. El mite fàustic és també el de
la condició moderna, el dels ho-
rrors que naixen de les ambicions
més honorables. I no sols en el sen-
tit de construir alguna cosa, sinó
d’entendre alguna cosa.

R. Hi ha això i l’aspiració de
reconciliar o de fer una síntesi im-
possible entre la cultura clàssica gre-
ga i la cultura que per a Goethe era
moderna, que és la de la Il·lus-
tració i el primer romanticisme.

P. M’equivoque o vosté ha trac-
tat d’expressar l’enyorança del pas-
sat i l’angoixa del present tan carac-
terístiques de la modernitat?

R. Més que de l’enyorança típi-
ca del passat, es tracta de la idea del
passat com alguna cosa comprensi-
ble davant un present incomprensi-
ble, perquè s’hi amunteguen tantes
coses que estan fora d’allò que la
raó és capaç d’interpretar.

P. Podríem dir que la insatisfac-
ció permanent és intrínseca a la
consciència moderna?

R. En realitat, és així per a la
cultura moderna en la nostra va-
riant occidental. Des del punt de
vista polític i econòmic s’havia pen-
sat que la racionalitat s’imposava.
Ara, l’acceleració dels canvis fa, per
exemple, que la distància amb la
gent més jove semble quasi insalva-
ble. El protagonista del meu llibre
viu aquesta dificultat d’encaixar,
que s’accentua quan es trasllada
del carrer de Pelayo a viure en un
escenari de pseudomodernitat com
la zona de la Ciutat de les Arts i les
Ciències de València. La veritat és
que podrien ser d’una altra mane-
ra, però els personatges que jo fabri-
que no fan coses, sinó que els pas-
sen les coses. I aquest no n’és una
excepció.

P. Em permetrà que li cite una
frase del llibre: “Ell no havia deixat
mai de ser modern, per això se sen-
tia tan antic”.

R. Perquè per a ell la modernitat

és la que té els fonaments en la
Il·lustració, en el pensament racio-
nal i ordenador. Mai no ha renun-
ciat a aquest compromís radical de
la modernitat. Però, quan es perd
un món de valors i la superficiali-
tat, la banalitat i l’exhibicionisme
passen a ser coses admirables, s’hi
troba fora. Pensa que aqueixa no és
la seua modernitat.

P. Potser les etiquetes no tenen
gaire interés, però a vosté li pareix
que les seues poden ser considera-
des novel·les filosòfiques?

R. Bé, en la teoria literària hi ha
un tipus de narrativa que se sol de-
nominar novel·la d’idees, etiqueta
que val per a una gran part de la
narrativa alemanya del canvi del se-
gle XIX al XX. Thomas Mann és
un novel·lista d’idees.

P. Home, ho és en La muntanya
màgica.

R. I no sols en La muntanya mà-
gica. Podríem posar-ne més exem-
ples. Són novel·les on la narrativa
també transmet una visió del món
determinada. I això m’agrada. És
la classe de novel·la que a mi
m’agrada. No vol dir que siga l’úni-
ca possible. Una part de la gran
narrativa nord-americana, des de
Saul Bellow, que és un dels meus

autors predilectes, fins al mateix
Philip Roth, fan en bona mesura
novel·les amb idees o sobre idees.

P. En el seu cas, aquesta tendèn-
cia pot obeir al fet que vosté va
arribar a la literatura després d’una
trajectòria en l’àmbit de l’assaig, la
sociologia i unes altres disciplines?

R. Potser. He tingut la sort o la
desgràcia d’una formació clàssica.
M’he guanyat la vida durant qua-
ranta anys ensenyant grec i expli-
cant de què parlava Plató i què escri-
via Sòfocles. Per posar-ne un exem-
ple que em toca de prop, una gran

novel·la d’idees és la Divina
Comèdia. No sols és un gran poe-
ma al·legòric. És una gran novel·la
d’idees!

P. Li he llegit que no fa “literatu-
ra en català” sinó “literatura”.

R. Si la meua condició històrica,
social, nacional o lingüística fóra
una altra, escriuria en un altre idio-
ma. És un tema que no em preocu-
pa com a escriptor. En tot cas, em
pot preocupar com a ciutadà.

P. Reconeixerà que, en el pano-
rama de la cultura en llengua catala-
na, els seus llibres són ben insòlits.

R. He viscut i he estudiat en paï-
sos diferents i he tingut, i encara
tinc, contacte amb cultures dife-
rents. Una part de mi és italiana, un
altre tros és francés o nord-ameri-
cà, i encara un altre és espanyol…

P. Pel temps que ha passat, deu
haver pogut fer-se una idea de qui-
na acollida troba la seua trilogia.

R. No em puc queixar de la bo-
na resposta crítica. Ara bé, una
novel·la com Els treballs perduts va
despertar molt bona resposta de la
crítica, però no va tindre una gran
ressonància pública. En Borja Pa-
pa, que no pertanyia a la trilogia,
allò que se’n diu públic i crítica van
coincidir més.

P. Potser Purgatori, pel fet de ser
premi Sant Jordi, ho ha aconseguit.

R. Aquesta va ser la raó bàsica
per la qual m’hi vaig presentar.

P. Parlem un poc del llenguatge.
Els seus llibres són exercicis d’es-
criptura molt particulars, amb una
llengua molt elaborada, molt dis-
cursejadora, que recorda Joyce...

R. La primera novel·la és més
joyceana. Les altres demanaven els
seus propis requisits expressius. Al
capdavall, la literatura són paraules
i llenguatge. De vegades els apre-
nents d’escriptor no ho tenen en
compte. S’ha de dominar la parau-
la. Per a mi, l’expressió escrita ha
de ser una transferència de les possi-
bilitats del llenguatge oral.

P. Oral o mental?
R. També pensem amb parau-

les.
P. Quins horitzons literaris es

planteja ara?
R. Estic fent un d’aquests llibres

de difusió que escric per a Edicions
Bromera sobre els moriscos i la
seua expulsió, que farà quatre se-
gles l’any que ve.

P. Però no literatura de ficció?
R. Ara no m’ho plantege. Tinc

un parell de projectes seriosos i con-
sistents que no seran novel·les.

El professor d’història
Joan Francesc Mira

Editorial Proa
Barcelona, 2008. 308 pàgine

FRANCESC CALAFAT

La trilogia que Joan Fran-
cesc Mira dedica a la ciu-
tat de València —ini-
ciada amb Els treballs

perduts (1989), continuada amb
Purgatori (2003) i que culmina ara
amb El professor d’història—, és
una empresa valenta per la inten-
ció i per l’estil exuberant, ací volgu-
dament assagístic. Com en les
dues primeres, el substrat mític i
de referències recorre i sembra
l’obra. Si abans era la literatura de
Joyce i la figura d’Hèracles i la Di-
vina Comèdia de Dante, ara és el
mite de Faust de la mà de Goethe.

L’anècdota que posa en marxa
l’acció és un accident desafortunat
que pateix Manuel Salom, el prota-
gonista, quan es dirigia a fer clas-
se. Mentre explica els sentits de la
història, decideix desertar de la fae-

na, mesos abans de jubilar-se. La
guspira que desencadena la seua
determinació es deu a una para-
doxa: un historiador dedicat a co-
mentar els corrents socials i polí-
tics dels segles XIX i XX arriba a
la conclusió que no hi ha manera
humana de comprendre el nostre
món. Manuel Salom més aviat ob-
serva la història com un terbolí de
forces enfrontades i en transforma-
ció constant. L’obsessió per arri-
bar al fons de les coses i la seua
dificultat o impossibilitat enllaça
de ple amb el mite fàustic, així
com també amb la presència de la
ciència moderna que en el seu in-
tent d’establir una explicació cohe-
rent de l’univers aporta noves per-
plexitats. Altres lligams amb la ge-
nialitat literària de Goethe els tro-
bem en la defensa de la cultura
clàssica i en les relacions del matri-
moni. Irene, la dona, encarna la
passió per les lletres gregues, i tal
vegada l’autor haja volgut sim-
bolitzar el seu declivi.

Manuel Salom claudica del seu
món. Es despulla de les antigues

propietats i es proposa dedicar-se
a tenir cura de la dona i viure de la
manera més invisible possible. I
tria per viure còmodament un pis
davant de la Disneylàndia valen-
ciana, que d’altra banda l’irrita
profundament a causa de la gran-
diloqüència escenogràfica i la seua
buidor. Si ho fa és perquè la seua
dona gaudisca de la llum, de les
vistes i perquè pot contemplar
aqueixa nova ciutat i observar el
tràfec comercial. Renuncia a la
seua condició de professional de la
història, però no es pot estar d’in-
terrogar-se sobre tot allò que li pro-
dueix estupor i desconcert.

El desarrelament del protago-
nista va acompanyat d’itineraris
pel barri de Velluters i de Jerusa-
lem per a mostrar-nos-en la llet-
jor progressiva i les tumultuoses
transformacions. A més, recrea, i
amb gran encert, la nova ciutat,
on es fa difícil una vida de veïnat
i de carrer.

El protagonista d’El professor
d’història és contemplatiu. Els vai-
vens del seu cervell metrallen el

lector amb una allau enorme
d’idees, referències històriques i
polítiques, i connexions d’allò
més diverses i estimulants. L’espe-
rit fàustic mou el personatge a
veure amb tristesa, mala bava i
ironia, però també amb vivacitat,
tot allò que es mou al seu davant.
Tot aquest conglomerat de fac-
tors fa un llibre dens, però amb
una lectura completament vertigi-
nosa. Una obra d’uns esforços i
uns resultats extraordinaris.

Viatge al centre del desconcert

“La idees és la
classe de novel·la
que a mi
m’agrada”

Coberta del llibre de J. F. Mira.

“Els meus són
personatges perplexos,
no acaben d’entendre
què els està passant”

Joan Francesc Mira davant la seua taula de treball. / ÀNGEL SÁNCHEZ
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