
Al’origen fou la paraula
(el logos)”, va dir sant
Joan esborronant-nos
per sempre. S’hauria atre-

vit a dir que la paraula és ante-
rior fins i tot a Déu, perquè és la
condició de la seua existència?

El viatge de la història huma-
na sobre la terra potser no és
distingible del viatge de les pa-
raules de l’home, l’autoconscièn-
cia del qual potser va nàixer
quan, per primera vegada, algun
simi intel·ligent articulà la parau-
la mort. És possible que foren
simis navegants els qui inaugura-
rien el conegut sil·logisme: “Tots
els que anem en aquest vaixell
som mortals. Jo vaig en aquest
vaixell, ergo, sóc mortal
—encara que el meu nom no si-
ga Sòcrates”. Ara el vaixell en
què anem tots plegats s’anome-
na planeta Terra, però el
sil·logisme no ha canviat gens.
El vehicle de Caront, no ho obli-
dem, és una barca. El descobri-
ment de la consciència tràgica
de l’ésser humà és el descobri-
ment de la seua condició mortal,
i la fruita prohibida de l’arbre de
la ciència no és una poma, sinó
la paraula poma, és a dir el lo-
gos, el fet de la paraula.

En l’antiquíssima epopeia me-
sopotàmica del Gilgamesh, En-
kidu és un salvatge invencible
unit a les bèsties i alié al llenguat-
ge. Només el descobriment de
l’amor amb una dona enviada
des de la ciutat d’Uruk —la
hieròdula, esclava al servei dels
déus, i dels homes— el debilita-
rà i el civilitzarà alhora. De sob-
te, Enkidu ha aprés a parlar com
els homes per mitjà del descobri-
ment de l’amor. Per primera ve-
gada serà conscient de si mateix,
fet que el portarà de seguida a la
insuportable consciència de la
mort, i poc temps després haurà
d’iniciar el viatge èpic amb el
seu amic-per-sempre Gilga-
mesh.

Malgrat això, paradoxal-
ment, tothom que s’haja enamo-
rat sap que s’ha trobat per un
moment semblant als déus, alié a
la mort, immortal. L’amor nega
la mort. És una emoció anterior
a la civilització, és una salvatjada
en realitat. És per això que en les
millors imaginacions poètiques
—molt abans del romanticis-
me!— fa niu la certesa que
l’amor sobreviu d’alguna mane-
ra a la mort. Dirà Ausiàs March:
“Jo tem la mort per no ser-vos
absent, / perquè amor, per mort,
és anul·lats, / mas jo no crec que
mon voler sobrats / pusca esser
per tal departiment”.

Aquells antics caçadors-
recol·lectors que robaren el do
de la paraula al déu anaven con-
vertint-se en simis viatgers o, si
no, no podria explicar-se la colo-
nització gairebé total del plane-
ta, de terres separades per mars i
oceans. Eren viatgers, sobretot,
quan navegaven, perquè la nave-
gació és la quinta essència del
viatge. Navegar és la condició si-
ne qua non per a meréixer-se’n els
fruits. Podeu imaginar-vos la di-
ferència entre arribar a Menorca
des de Dénia en veler després de
dies de navegació i atzarosos can-
vis de vents, o fer-ho a bord d’un
avió des de València? És molt sen-
zill, en el primer cas us haureu
merescut el descobriment, el pre-
mi del viatge; en el segon, fins i
tot una caldereta de llagosta a

Fornells la trobareu immerescu-
da (però gairebé igualment de sa-
borosa, gairebé). Imagineu, d’al-
tra banda, Odisseu volant amb
Ibèria rumb cap a Ítaca mentre
Penèlope va teixint i desteixint la
gran teranyina universal d’una
pàgina web amb el seu ordenata,
assetjada pels pretendents que es
disputen la seua Wi-Fi? No fun-
ciona. Impossible.

Hi ha viatges dignes del nom
sense necessitat de pujar a bord
d’un vaixell sobre el gran desert
de la mar, òbviament, però qui
negarà que viatjar i navegar ri-
men massa bé?

El destí d’un viatge no és sinó
el port des del qual començarà la
travessia següent. Això és cosa
sabuda i reiterada. Quant al fet
que l’amor no és cap altra cosa
que un viatge a l’encalç única-
ment de l’amor, no crec que ad-
meta, d’altra banda, cap refuta-
ció. Potser és un periple atzarós i
ple d’obstacles, ple d’aventures i
de coneixences —un periple pre-
cisament odissaic—, però és un
viatge que transcendeix la seua
pròpia finalitat. La persona ama-
da no és sinó l’intent de cercar la
persona amada, encara que siga
sempre la mateixa, perquè la na-
vegació i l’amor van sempre a la
recerca de la inigualable música
que els motiva. Són fruits d’una
insaciable fam de música.

És possible que algú haja pogut
resistir el cant de les sirenes, però
cap persona humana hauria sobre-
viscut al seu silenci —Kafka dixit.

Mar, amor, paraula, mort, at-

zar, desig. Déu n’hi do que porta
el diari!

Si em deixeu estirar un poc el
títol d’aquest epígraf, hauríem
d’anar a certs punts en comú dels
mots mar i amar, des de la besso-
na contundència que ens mos-
tren aquests dos fenòmens inex-
plicables.

De què es tracta? Què és? La
seguretat tan esplendorosa que
s’autoatorguen els enamorats,
tan fràgil com la seguretat dels
nautes en l’estat benèfic que, per
una estona, ens ofereix la mar?
Que mar i amor semblen guardar
sempre un secret insondable?
[Quan Ausiàs March es referirà

al seu amor com a il·limitat, farà
servir un adjectiu nàutic:
inescandallable]. La consciència
que la raó és vergonyosament de-
rrotada per la sense-raó exultant
de l’amor? La intuïció que, en dir
amor etern, algun deuet se’n riu
a cor què vols? El fet que l’amor
és sempre temporal i fugisser
com, per fortuna, també ho són
els temporals a la mar? El sentit
inabastable i imprevisible
d’aquestes dues forces de la natu-
ra —la mar i l’amor—, psicològi-
ca l’una, palpable i empírica l’al-

tra, terriblement
reals i holístiques les
dues?

En un altre poe-
ma d’Ausiàs March
(el tipificat com a
núm. 2 en la majoria
de les edicions), el
primer vers comença
dient: “Pren-me
enaixí com el patró
que en plaja”. Diuen
els primers versos:
“Pren-me enaixí com
el patró que en plaja
/ té sa gran nau e pen-
sa haver castell; / ve-
ent lo cel ésser molt
clar e bell, / creu fer-
mament d’una ànco-
ra assats haja; / e
sent venir sobtós un
temporal / de tempes-
tat e temps incom-
portable; / lleva son
juí que, si molt és du-
rable, / cercar los por-
ts, més que aturar, li
val: / moltes veus és
que el temps és fortu-
nal, / tant, que no
pot sortir sens lo con-
trari”.

A veure: el poeta
expressa de tu a tu a
la seua enamorada
una angoixa de
desig. El poema és
molt complex, però
la comparació de
l’arravatament de
l’amor, de la rauxa
de l’amor, amb un so-
btat temporal que
converteix en
il·lusòria la seguretat
d’estar fondejat amb
una sola àncora, és
tremendament efi-
caç. Com ho és tam-
bé la reflexió diguem-

ne pessimista dels dos darrers ver-
sos de l’estrofa, en què se’ns diu
que un vent favorable només pre-
sagia l’aparició d’un vent desfavo-
rable, pensament que és comple-
mentat cap al final del poema, en
què s’al·ludeix a l’aspra costa del
neguit amorós.

No serà cap altra la pulsió del
poema seu més conegut (el núme-
ro 46 —Veles e vents—, on ens fa
aquella sublim lliçó nàutica de
com tornar de Sicília a València),
en la conclusió del qual haurà
d’expressar una emoció germa-
na, al·ludint al caràcter imprevisi-
ble i fatídic de l’amor, com el
d’un joc d’atzar. Com és també
un joc d’atzar la partida en què
els mariners se la juguen cada dia
sobre el gran tapet de pòquer
dels déus, que és la mar: “Amor,
de vós jo em sent més que no en
sé, / de què la part pitjor me’n
romandrà, / e de vós sap lo qui
sens vós està: / a joc de daus vos
acompararé”.

El fet d’estimar, l’amor, la ma-
teixa acció d’amar —amar—, te-
nen una coincidència fonètica
amb la mar en el nostre idioma
més aviat inquietant, en les arrels
filològiques de la qual no gosaré
entrar.

Però potser l’essència del llen-
guatge no és diferent de la seua
pràctica, de l’hàbit típicament
humà de jugar amb les paraules
com un xiquet de bolquers juga
amb els dits i se’ls fica a la boca, i
els rescata de la boca ensalivats i
t’allarga després les mans, com si
t’oferira una frase des d’una

panxa prelèxica.
És probable que una condició

sine qua non de l’enamorament
siga la necessitat de dir-ho, de
confessar-ho, d’enregistrar-ho
com siga, encara que haja de ser
a costa de ferir l’escorça d’algun
arbre, o una fulla espinosa de pa-
lera, o les parets d’alpinista ci-
mentades del llit nou del Túria
perquè fins i tot des dels avions
que volen de València a Menorca
i viceversa hi haja constància (pa-
tètica) del pathos de l’amor. (És
la sisena volta que contemple des
de l’aire “T’estime, Laura”. Sem-
pre pense, penjat a la finestreta
escassa de l’aeronau: “Jo també
t’estim, Laura, encara que el teu
nom siga un altre”).

Què es pot fer, però, quan
l’amor estira, com a bon tirà, l’ex-
pressió, incita al llenguatge i, al-
hora, per motius socials o de
clandestinitat o de sentit del pu-
dor, ha de ser secret, inconfessa-
ble?

Tirant lo Blanc, enamorat per-
dudament de Carmesina, i Car-
mesina perdudament enamorada
de Tirant, alimenten en aqueixa
extraordinària novel·la moderna
del segle XIV signada per Joanot
Martorell aquesta escena genial:

“Com l’Emperador se fon aca-
bat de vestir dix a Tirant:

—Digau-me, Capità, quin era
lo mal que ahir la vostra persona
sentia?

Dix Tirant:
—Senyor, la majestat vostra

deu saber que tot meu mal és de
mar, car los vents d’aquesta terra
són més prims que los de ponent.

Respòs la Infanta ans que
l’Emperador parlàs:

—Senyor, la mar no fa mal als
estrangers si són aquells que és-
ser deuen, ans los dóna salut e
llonga vida -mirant tostemps en
la cara a Tirant, sotsrient-se per-
què Tirant conegués que ella l’ha-
via entés”.

I com que aquesta cinquena
pinzellada queda tan desestructu-
rada i incoherent com el misteri
del tema que la motiva, aprofita-
ré l’avinentesa per a fer-la del tot
atzarosa i acabar-la amb un dels
poemes d’amor-mar que més
m’enamoren, i que és del gran
poeta català Joan Vinyoli. N’en-
devineu el títol? Es diu justamen-
t… El viatge.

“Vaig devorar distàncies dia i
nit. / Franc de recances, travess-
ava fronteres, / veia pobles i ciu-
tats, / i la finor porosa de l’as-
falt,/ com el xampany glaçat pres
en dejú, / sentia ressonar-me a les
orelles; / o bé, salpant d’innume-
rables ports, / m’omplia del silen-
ci xop i dens / de les proes fenent
aigües obscures. /Tornar a
veure’t, senyora / de la perfecta
felicitat, / creadora de llunys, /
reveladora de silencis, / tu que a
la mà duies el llamp, / com una
serp l’estàtua cretenca, / i me’l
llançaves somrient. / Un massa
ardent xarop d’herbes de juny /
em vas posar a la copa del co-
miat, / que em vaig quedar
morint / de set de tornar a
veure’t. / La nit esdevingué la me-
va casa, / el vol llunyà, fredíssim,
dels estels, / l’únic meu pròxim i
familiar; / un bròfec vent sense
remissió / va fer-me de company
tot el viatge. / Vaig trobar-te a la
fi, /silenciosa, somrient presèn-
cia, / commosa i anhelant./ De
lluny, en veure’t, / vaig dir-me
tremolant: / Oh meravella!”.
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La mar, amar
TONO FORNES

Aquarel·la de Santi Inocencio.

L’amor és sempre
fugisser com, per
fortuna, també ho són
els temporals a la mar
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Ve de la pàgina 1
Tot i la validesa de la proposta,
que en breu començarà a rodar
per diversos escenaris, als com-
ponents d’ Inòpia no els ha estat
fàcil traure aquest disc. “Envia-
rem el CD a moltes discogràfi-
ques, però érem un grup que no
coneixia ningú i, a banda, el mer-
cat discogràfic està molt mala-

ment. Les discogràfiques que es
dediquen a la música en català
van a allò segur. Fins que tro-
bàrem Se7claus i els va semblar
una proposta bona i vàlida”, re-
lata Adam.

Aquest segell situat a Albo-
raia, de fet, s’està convertint en
refugi de propostes alternatives i
difícilment encaixables en l'esce-

na valenciana, com ara els ma-
teixos Inòpia, Gàtaca o Rap-
sodes. “Som els marcianets de la
música en valencià”, resumeix
irònicament Adam, “però és
una llengua vàlida per a qualse-
vol estil. A més, el valencià és la
nostra forma d'expressió i crec
que, si ho sentim, arribem amb
més força al públic”.

Ara fa unes setmanes, en
un número de la revista
L’espill, vaig llegir un
article de Tobies Gri-

maltos, “Dues nissagues
mil·lenàries. Filosofia i literatu-
ra”, que, tot i la provisionalitat
manifesta dels seus planteja-
ments, il·luminava sense pirotèc-
nies espectaculars ni retòriques
enrevessades una sèrie de qües-
tions d’un gran interés, que en-
tre nosaltres, fruit potser d’una
tradició que en aquest cas sí que
ens estimula, tenen d’habitud un
cert ressò. Grimaltos sempre fa
gala d’un estil voluntàriament
diàfan, com li ho exigeix la vo-
luntat d’emprar el raonament,
lògicament impecable i clarivi-
dent, com a vehicle de transmis-
sió. I això s’agraeix força en
aquest intent d’ordenar el terri-
tori boirós i de fronteres poc de-
finides com el de la literatura i el
de la filosofia. Tanta és la volun-
tat de claredat i precisió que
—ho diu ell mateix, de manera
que no és cap retret que jo li faig
en aquest moment— els models
confrontats són més aviat carica-
tures de maneres de fer que, en

la realitat, són d’una complexi-
tat que tothom admet. Perquè la
claredat triomfe, la filosofia s’hi
redueix a una filosofia-ciència
que persegueix la veritat univer-
sal, que vol transmetre de la ma-
nera més objectiva possible, que
fa ús del raonament i del llen-
guatge purament enunciatiu i
que —veges, si no, quin remei—
acaba necessitant una literatura
que l’allunye d’aquesta “estretor
discursiva” per tal d’arribar a la
comprensió del món i de la vida.
I en consonància amb aquesta
filosofia-ciència, s’hi fa servir
un model igualment reduït de
literatura que es correspon amb
el de la literatura de ficció. La
proposta de Grimaltos, contra
els qui, postmoderns o no, ho
redueixen tot a literatura, és afir-
mar la distinció entre aquesta i
la filosofia a partir de les formes
diferents del discurs que practi-
quen, però, alhora, defensar
amb totes les armes la necessitat
de la col·laboració mútua. Si la
literatura pot “humanitzar la
raó del filòsof”, la filosofia “pot

donar a l’escriptor elements que
facen més pregona la seua per-
cepció de la vida que ha de bol-
car en paraules”. Aquella beu
d’aquesta, i a l’inrevés, però “ca-
dascuna a sa casa”.

Insistisc: no és cap retret, si-
nó simplement la constatació
que l’article mereixeria ser com-
pletat amb segones i terceres par-
ts, o les que calga, per a posar el
problema al lloc que li pertoca. I
ara que tenim un professor dis-
posat a conversar amb els mor-
tals —ho dic simplement per la
brama que encara corre d’una
acadèmia allunyada dels proble-
mes del dia a dia— fóra bo que
no desaprofitàrem l’ocasió
d’eixir-nos-en amb una mica
més de llum. Grimaltos, a més,
acaba de publicar un llibre,
Idees i paraules (PUV, 2008),
que ens ajuda a concretar el que,
després de l’article de L’Espill,
encara ens queda per fer. Per-
què, on hem de situar exacta-
ment Idees i paraules? A quin
costat de la línia divisòria? És
filosofia? És literatura? El lector
de Grimaltos dirà si les pregun-
tes que formule tenen sentit o
no, i si paga la pena demanar-li
l’esforç d’anar més enllà de la
presentació contrastada dels mo-
dels restringits de filosofia-cièn-
cia i literatura-ficció, per a do-
nar compte també de fórmules
més substancialment frontere-
res, com les del llibre que acaba
de publicar. Certament, en Idees
i paraules, Grimaltos s’assembla
al filòsof que ha decidit divulgar
maneres de fer, és a dir, de sotme-
tre al raonament fets quoti-
dians, com remarca d’altra ban-
da el subtítol. Però no sempre.
Hi ha moments on no evita, per
exemple, que hi aparega, al fons
i a la superfície, l’herència fuste-
riana. De fet, el seu llibre podria
ser inclòs sota l’epígraf “literatu-
ra d’idees” que Fuster propo-
sava per a l’assaig. Hi ha, a més,
moments en què l’emoció, més
que el raonament, sembla la cau-
sa darrera de les seues afirmacio-
ns. I encara puc reblar el clau
subratllant l’intent amb què Gri-
maltos tanca aquesta filosofia
de la quotidianitat, perquè, a
quin territori pertany el fet de
voler encabir en un conjunt de
refranys tota la saviesa que es
desprén d’aquest llibre? Tot
amb tot, afegiré finalment que
m’atrau més el Grimaltos que
endevine conscient de trepitjar
territoris de frontera que el que,
des d’una de les bandes, cons-
trueix i divulga raonaments
clars i distints.

(del llibre inèdit Memòries
d’un nadó republicà)

.

Segurament, el Cabanyal fou
un dels barris més depri-
ments en la primera etapa de
la dictadura franquista a

València, al llarg de tota la dècada
dels quaranta, on vaig passar la
meua infància. Els meus pares,
com ja he confessat diverses vega-
des, procedien de famílies marine-
res ben arrelades al poble del Ca-
banyal, amb una notable diferèn-
cia: mentre que l’avi patern havia
estat armador de barques de pes-
ca, els avis materns havien treballat
de calafats o havien eixit a la mar
en barques més petites amb vela.
Tot allò es traduïa en el fet diferen-
cial que, mentre la família del pare
podia pagar perfectament els estu-
dis superiors als fills, els nombro-
sos fills que tingueren els avis ma-
terns —17, dels quals 10 van sobre-
viure d’adults— havien de cercar
de ben joves faenes per a ajudar a
casa.

De fet, la mare sempre deia
amb orgull que, des de quatre anys,
ja l’obligaven els avis a transportar
paneres de peix a mitja nit quan
tornaven les petites barques de fer
la faena. Així mateix, la mare sem-
pre va “presumir” d’haver tingut
des de menudeta una vida ben du-
ra. Alguna cosa vaig avançar res-
pecte d’aquella “duríssima vida
d’heroïna sense flor”, amb ocasió
de la mort de la mare, dins el poe-
ma que vaig titular “La barcassa
de Caront”.

Les imatges que recorde
d’aquells duríssims anys de post-
guerra són fragmentàries i, lògica-
ment, subjectives. I reforce allò de
subjectives perquè, tot i la misèria
física i moral dels vençuts pel fran-
quisme, jo pertanyia a una classe
benestant, ja que el pare era patró
d’una barca —la Pilar— amb el
motor més potent de les barques
del Cabanyal. Mentre que alguns
productes bàsics del camp escasse-
javen i calia fer llargues cues de ra-
cionament d’aliments, com ara el
pa, l’oli, el sucre, etc., la pesca esta-
va força garantida amb bones colli-
tes, per la qual cosa el negoci, al
pare, li va rutlar bastant bé fins que

se li va espatlar el motor dièsel i va
restar un quant temps sense poder
solucionar l’avaria a causa del con-
flicte bèl·lic europeu.

Val a dir que la vida em
somreia, envoltat d’un cert benes-
tar que em permetia enfrontar-me
amb més seguretat a la vida de l’es-
cola i del carrer impregnats amb la
fam i la misèria de la classe popu-
lar de postguerra.

L’escola i el carrer eren els llocs
habituals, sense oblidar la casa dels
pares, on va transcórrer una gran
part de la meua infància. El fran-
quisme, força ideològic en la post-
guerra, havia causat estralls en el
magisteri procedent de l’anterior rè-
gim. Recorde l’admiració que vaig
tenir durant molt de temps per un
cosí germà de l’avi patern, Fèlix
Martí Alpera, a qui la República
espanyola havia homenatjat amb
un segell, pels grans mèrits de reno-
vador científic i pedagògic. La figu-
ra del meu parent i les de milers de
mestres espanyols foren sistemàtica-
ment depurades per a tota la vida,
a causa de les seues idees republica-

nes i laiques. La major part d’ells
mai no pogueren refer-se d’aquella
humiliació i, abocats a la pobresa i
a la indigència, moriren pràctica-
ment en la misèria.

L’escola franquista, plena de ca-
rasols i crucifixos, em va marcar
ben aviat. Recorde que els pares
em dugueren a diverses escoles del
poble. La major part eren conegu-
des pel nom del director, com la de
don Fermín o la de don Alfredo
Ballester —per al meu pare, “Alfre-
dito”, com li deia amistosament,
car havien estat companys de clas-
se a l’escola del seu pare—, que
eren les més populars. Sobretot
aquesta darrera, la que era més pro-
pera a la casa dels pares, havia estat
des del principi del segle XX molt
coneguda pel fundador, Vicent Ba-

llester Fandos, el mestre “Vicenti-
co”, com era conegut per tothom i
que va esdevenir aviat una autènti-
ca institució al Cabanyal. Fou un
veritable “mestre de mestres” que
va arribar a exercir en diversos in-
drets del País Valencià. Entre els
deixebles, caldria destacar-ne sobre-
tot dos: el primer, un dels seus fills,
José Ballester Gozalvo, que esde-
vingué alcalde de Toledo durant la
República i, així mateix, director
general d’Ensenyament Primari i,
més tard, auditor general de Gue-
rra de la Comandància Militar de
Catalunya. Condemnat el 1942 pel
règim de Franco, en absència seua,
a 30 anys de reclusió major, mai no
va tornar de l’exili de París, on s’ha-
via refugiat, i on va conéixer i va
mantenir amistat amb Albert Ca-
mus i François Mitterrand, els
quals va traduir al castellà. El se-
gon, fou el nostre parent esmentat,
Fèlix Martí Alpera.

De l’escola Ballester recorde so-
bretot el pati on, tant a l’entrada
com a l’eixida, ens feien cantar a
tots plegats els odiosos carasols
amb els crits finals de rigor.

Així mateix, en baixar de nou al
pati per a esmorzar, els xiquets ju-
gàvem a guerres històriques, sobre-
tot les púniques, i formàvem dos
bàndols: el dels romans i el dels
cartaginesos. No sé si hom tenia
prohibit esmentar la guerra més re-
cent, entre nacionales i rojos. Així
mateix, recorde algun intercanvi
que féiem entre la minoria benes-
tant que duia religiosament els en-
trepans d’esmorzar amb bon com-
panatge i els que no duien esmor-
zar o amb ben poc companatge.
Aleshores, més d’un cop renun-
ciàvem a l’entrepà per algun “cro-
mo” que no teníem.

D’anècdotes i personatges “cu-
riosos”de la postguerra al Caban-
yal podríem parlar amb un cert de-
tall. Esmentem-ne tan sols uns
quants: els metges La Flor i Sope-
na, el cas del parent “Nas-
llarg”—arxipreste Vicent Gallart i
les seues maneres dictatorials—, la
visita de la Mare de Déu dels Des-
emparats; la “vigilància de la mo-
ral franquista” que arribava fins a
les Arenes mentre Machín ens can-
tava Angelitos negros…

A MANERA DE TASCÓ

Territoris de frontera
VICENT ALONSO

El pare era patró d’una
barca —‘la Pilar’— amb
el motor més potent de
les barques del barri

El Cabanyal de la meua infància
LLUÍS ALPERA

On hem de situar
‘Idees i paraules’?
És filosofia?
És literatura?

El filòsof i escriptor Tobies Grimaltos. / JESÚS CÍSCAR

El grup Inòpia en ple assaig a Sueca.
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