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FRANCESC CALAFAT

Rubén Luzón (València,
1982) proposa amb fer-
mesa fer-se un espai en
l’àmbit de la poesia en

català. La seua escriptura és arrisca-
da i demana al lector que s’impli-
que a fons per entendre i no per-
dre’s en el laberint del seu univers.
El títol mateix, Baladaspirina, anun-
cia gosadia en el llenguatge i un
univers greu i inquietant. El llibre
es fonamenta en la indagació expre-
ssiva, en la integració de registres,
tons (la gravetat i la mirada existen-
cial no exclouen la ironia i el sarcas-
me) i formes. La voluntat experi-
mental es veu en la creació de llen-
guatge, en els lligams insòlits i para-
doxals de les imatges i en l’acobla-
ment de referències primitives, me-
dievals i actuals. Encara que l’objec-
tiu és carregar les bateries semànti-
ques dels poemes, la tensió extrema-
da del lèxic pot dur a una dispersió
i una fuga de sentits no desitjada
per l’autor. És el gran trencacolls
d’aquesta mena de poesia, perquè
és difícil saber quan cal tancar
l’aixeta de la combinació.

Al marge d’alguns dubtes com a
lector, crec que Baladaspirina ofe-
reix prou raons per a considerar-lo
un llibre digne de tenir compte. Ens
projecta, des bon començament, un
clima de desassossec, estrany, i ho
fa perquè no vol copiar més o
menys la realitat, sinó més aviat fer-
nos-la veure amb la creació d’un
món paral·lel. Els temes genèrics
són l’amor, el desig, la mort, la fragi-
litat i els afanys dels humans. En un
principi, el paisatge és bastant es-
plendorós, però a mesura que les
aspiracions xoquen amb les cir-
cumstàncies, amb els fracassos per-
sonals, se’ns fa present un temps
sense temps, un món en ruïnes i

violent. En aquest clima i en un es-
cenari canviant, l’autor pinta el peri-
ple vital d’un personatge (de vega-
des, plural) a qui en enfrontar-se
amb les adversitats suren les pors i
les febleses. Aquest personatge
s’adona que només és “una cèl·lula
en el ventre de déu” i que amb l’ex-
periència del no-res el fa conscient
dels límits de la vida, que, d’altra
banda, li injecta una vitalitat, un
desig de “coses poques” per a llui-
tar i mirar d’assajar equilibris amb
la finalitat d’aconseguir un viure

que no siga tan sols un mar de
llàgrimes.

Trànsits Nord, el poemari ante-
rior d’Eduard Ramírez (València,
1972), ens oferia un projecte guiat
pel desfici vital que ballava en una
atmosfera profundament urbana.
Era una modulació i una temàtica
poc transitades pels nostres escrip-
tors. Ara, L’usdefruit encara, un al-
tre llibre engrescador, apadrinat per
pròleg d’Enric Sòria, ens mostra
una veu més feta i una maduresa en
la reflexió sobre el seu ideari vital.
El títol i el primer poema són tota
una declaració de voluntats: ens
mostren una visió de la vida entesa
no com un mèrit o una propietat,
sinó més aviat com un do o un bé
que és guanya. Tota conquesta com-
porta un desgast, i moure’s envoltat
de fracassos o d’impotències que
poblen l’existència. La veu del lli-
bre es proclama un “guerriller de
l’alegria”, però hem de tenir clar
que el seu vitalisme no procedeix de
la innocència; al contrari, brolla de
les baralles amb el dia a dia i de les
bufetades que en rep. Si encara no
en tenia prou, viure intensament
exigeix embolicar-se en els remolins
de la vida i tirar endavant amb ner-
vi. D’aquest combat sense treva, el
caçador d’instants d’alta tensió n’ix
ple de ferides, que són vistes, no
com a derrotes, sinó com a emble-
mes d’ànsia i, per tant, reforcen l’im-
puls del vividor.

En la primera part, predomina
el refús de certs hàbits i comporta-
ments, siguen personals o passio-
nals, laborals, socials… que paralit-

zen l’individu i el constrenyen a uns
hàbits que la societat vol controlats.
La reacció del vitalista és el gest
insolent i provocador. El segon
bloc de poemes rebutja els principis
solemnes i defensa el gaudi “sense
reserva / i dir vida a mos redó”.
L’autor proclama la voracitat per
assaborir tota vivència possible i
considera que les temptacions són
per a caure-hi, però amb precaució,
ja que la desmesura pot esdevenir
una tirania nova. En el darrer apar-
tat, som davant d’un estadi més cal-

mós i on les coses es miren amb
més prudència i pragmatisme, tot i
que no s’abandona mai el seu espe-
rit. L’objectiu ara, des d’una estabi-
litat desitjada, és viure les coses quo-
tidianes i els compromisos vitals
com si foren nous cada dia.

Tot plegat, dos poemaris valents
que constaten un malestar i un des-
contentament davant del món que
ens envolta, i també testimonien un
distanciament cridaner respecte
d’una poesia més acomodatícia que
es refugia en el bàlsamde la intimitat.

UN PAÍS DE PARAULES

Ràbia en la poesia més jove

Dos poemaris
valents que eviten
el refugi en el bàlsam
de la intimitat

El poeta Rubén Luzón. / NATXO FRANCÉS
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Ve de la pàgina 1
La riuada de l’any 1957 i les inun-
dacions de l’any següent, combi-
nades amb la mala gestió que el
Govern de Franco va fer de la
catàstrofe, va propiciar la prime-
ra protesta pública contra el rè-
gim. La necessitat d’una solució
urbanística que alliberara la ciu-
tat del risc d’inundació (el Pla
Sud) i la insensibilitat del Govern
(més preocupat per la defensa de
la colònia africana d’Ifni) van
crear la temperatura de combus-
tió necessària per a la reacció de
Maldonado, l’alcalde de Valèn-
cia, Tomás Trénor, i el director de
Las Provincias, Martí Domín-
guez Barberà. Al març del 1958
Domínguez va caldejar l’ambient
amb el seu discurs d’exaltació a
la fallera major, Cuando enmude-
cen los hombres, hablan las pie-
dras. I amb la segona inundació,
a mitjan juny, Maldonado va inci-
tar Domínguez a publicar el dis-
curs, que era un clam a la mani-
festació de la ciutat. La pressió
ciutadana als barris marítims va
forçar l’alcalde a fer un discurs
ben enèrgic en el ple de l’Ajunta-
ment en què condemnava la des-
consideració del Govern.

Sense permís de l’alcalde,
Maldonado va traure el propa-
gandista catòlic que portava
dins, va fer imprimir el discurs
(16.000 exemplars) i el va repar-
tir entre els socis de l’Ateneu i el
veïnat. Uns quants dies després,
el Govern va desblocar els fons i
va acordar desviar el riu pel sud
de la ciutat. Però no sense passar-
ne factura. Va asfixiar el diari en
retallar-li la provisió de paper
per forçar l’eixida de Domín-
guez i, passat l’estiu, un subal-
tern del ministeri va comunicar
la destitució a Trénor. Maldona-
do, blindat per la seua vinculació
al règim i la seua solvència so-
cial, en va quedar indemne. Tam-
bé l’Ateneu, tot i que hi va haver
pressions per a destituir-ne la
junta directiva. Aleshores, Mal-
donado, per evitar que les mesu-
res aprovades pel Govern deriva-
ren en paper mullat, va progra-
mar un cicle de conferències (El
futur de València) sobre el Pla
Sud i va posar l’edifici a disposi-
ció de la comissió ministerial
creada amb aquesta finalitat per
a elaborar-ne els primers estudis.

La recuperació de la Societat
Econòmica d’Amics del País de
Valencia va ser un altre dels
fronts en què va combatre Mal-
donado. El 1961 va ser-ne nome-
nat director. La institució estava
pràcticament inactiva i la seua
biblioteca, ben important, s’esta-
va deteriorant a corre-cuita.
Maldonado, per evitar-ne la de-
gradació i preservar-ne la integri-
tat davant els robatoris, la va
conservar en un pis que era pro-
pietat seua. També va aconse-
guir una seu fixa per a la institu-
ció i es va fer càrrec de les despe-
ses dels catàlegs documentals de
la biblioteca i de l’arxiu.

El testimoni aportat per un
dels empleats de Maldonado, Jo-
sé Barberá, en el llibre Joaquín
Maldonado Almenar. Conversa-
ciones, d’Alfonso Maldonado,
és revelador. De tant en tant,
Maldonado demanava diners al
comptable “en grans quanti-
tats” sense donar-ne explicacio-
ns, i que tots sabien que anava
destinat a obres socials, cíviques
i fiances de detinguts. Segons ex-

plica el periodista J. J. Pérez Ben-
lloch, que va acompanyar Vi-
cent Ventura al despatx de Mal-
donado del carrer Roger de Llú-
ria per demanar-li diners per a
pagar les fiances dels sindicalis-
tes il·legals de CCOO, després
de donar-los-els, els va dir: “Açò
ja m’ho tornaran vostés quan pu-
guen”. Era la seua frase habitual
per a evitar que semblara una
donació, que és el que era.

La seua sòlida formació cris-
tiana i el seu respecte als drets
humans eren a l’arrel de la seua
actitud. Maldonado no oblida-
va que durant l’estiu del 1936,
tancat a la presó Model de
València, va ser cridat dues vega-
des per a ser passejat. Ni que les
dues vegades va ser salvat per
un comunista. Això el va conver-
tir en el cel protector dels anti-
franquistes. Cada volta que hi
havia una detenció, Maldonado
cridava l’advocat Emilio Attard
i es presentaven a la prefectura
amb la finalitat de fer veure la
seua presència i el seu coneixe-
ment de la circumstància. No

era poca cosa: podia salvar la
vida del detingut en uns dies en
què l’oficial Cano, que alternava
l’ofici amb el de prestador i
proxeneta, aplicava justícia a pa-
llisses i trets.

En una d’aquelles situacions,
deu membres de diverses organit-
zacions polítiques van ser detin-
guts a Alaquàs mentre celebra-

ven una reunió per a constituir
el Consell Democràtic del País
Valencià. Era el 24 de juny de
1975 i els detinguts han passat a
la memòria com “els 10 d’Ala-
quàs”. Maldonado va fer les ges-
tions oportunes perquè l’oficina
d’una entitat bancària obrira a
la nit per fer efectives les fiances.

Maldonado no solament do-

nava, sinó que s’impregnava
dels que ajudava. També el dis-
curs nacionalista dels universita-
ris el va contagiar dins del cà-
non de moderació que el susten-
tava. El seu paper al patronat de
la Universitat de València havia
estat decisiu perquè el 1973 la
Facultat de Filosofia i Lletres
posara en marxa la càtedra de
Llengua i Cultura Valencianes,
a instàncies de Manuel Sanchis
Guarner. Encetada la transició,
es va embarcar en un projecte
polític que tractava de recupe-
rar l’aroma de la DRV i l’ombra
del seu admirat Lluís Lúcia:
Unió Democràtica del País Va-
lencià. El projecte, que va supo-
sar una forta inversió econòmi-
ca personal, va resultar un fra-
càs. Aleshores, Maldonado va
tallar en sec tota rellevància pú-
blica. Un dels últims projectes
en què es va involucrar va ser la
recuperació de Diario de Valen-
cia, capçalera que era propietat
de la família de Lúcia, i que va
dirigir Pérez Benlloch al co-
mençament dels vuitanta.

Fa poc vaig llegir una críti-
ca de llibre duríssima.
Fou en un diari fet a Bar-
celona, ocupava tota una

plana, amb foto generosa de
l’autor criticat inclosa. El títol
de l’article: Oblidable. La pun-
tuació del llibre ressenyat (entre
1 i 5): 1. Demolidora, un míssil
dirigit a l’amor propi de l’au-
tor. El llibre? Ulisses II, d’Igna-
si Mora. El ressenyista: ho diré
al final de l’article. Com si pro-
duïra eco, la crítica fou seguida,
en altres mitjans, de més res-
senyes negatives, i la primera
prova de foc d’un llibre publi-
cat, que és l’opinió dels crítics,
vaticinava un futur negre per a
una novel·la que havia rebut el
premi més ben dotat de les lle-
tres catalanes, el Mallorca, un
premi lliure de sospita, darrere
del qual no s’amaga cap empre-
sa editorial. Vaig imaginar l’Ig-
nasi Mora, amb Ulisses II sota
el braç, introduït pels crítics en
una cova fosca que de seguit
obstruïen amb una pedra.

No em solen divertir les res-
senyes, però sí que els faig un
colp d’ull com a filtre de possi-
bles lectures. Havent-me topat
amb Oblidable, com havia de lle-
gir Ulisses II? Amb tants buits
que tinc com a lector, no tenia
sentit dedicar-hi temps ni aten-
ció. Hi havia, però, el morbo.
Tan detestable és? Per què ha
guanyat el premi Mallorca,
amb un jurat sobrat de prestigi?
Vaig agafar Ulisses II i en vaig
llegir les primeres línies, bus-
cant-hi l’error demencial comés
per Ignasi Mora. Se n’aprén,
dels errors dels altres. Quan
n’havia llegit set o vuit pàgines,
però, no el podia deixar, i pen-
sava: quina llàstima, que una
novel·la amb personatges enig-
màtics, diàlegs i descripcions
vius, humor agut i peculiar, pro-
sa depurada i el·lipsis i ombres
suggeridores, que una història,
en definitiva, arriscada i seduc-
tora, naufrague per un error.
Però la lectura avançava i
l’error no apareixia, o jo no el
sabia veure. I així fins al final,
arriscadíssim també. És a dir:
Ulisses II és, des del principi,
un passeig captivador per da-
munt d’una maroma, fins que
l’acabes i sents l’emoció d’haver-
te salvat.

Un està fart de novel·les òb-
vies, que expliquen massa, que
fulminen tot misteri, de viatges
programats en autobús. Ulisses
II no és així. Diverteix, està con-
densada, fa pensar i no saps on
et porta. Una aventura. No en-
tenc què ha indignat aquests crí-
tics. Una qüestió moral? En
Ulisses II hi ha erotisme i mor-
bo, això és cert. I què? Som da-
vant d’un text literari o d’un
catecisme per a infants? No, no
deu ser això, deu ser simple-
ment que a aquests crítics no
els ha agradat, i en tenen tot el
dret. A mi, però, sí que m’ha
agradat, i quan he acabat el lli-
bre he imaginat Ignasi Mora
apartant la pedra i eixint de la
cova, he vist com s’endreçava el
vestit i els cabells i com, amb
Ulisses II sota el braç, sense
pressa, però sense perdre el
temps, s’allunyava, amb posat
digne, en direcció a la seua Vall
de Gallinera.

Quant a l’autor d’Oblida-
ble… Ho sent: l’he oblidat.

Martiri i
resurrecció

d’Ignasi Mora
MANUEL BAIXAULI

De dalt a baix, Joaquim
Maldonado y Jordi Pujol,
durant la visita que li va

fer l’aleshores president de
la Generalitat de Catalunya

el 1996. El jove
Maldonado amb el seu

germà Llorenç a Cariñena
(Saragossa), el 1939, la
vespra de l’ofensiva de

l'exèrcit nacional que va
partir en dos la zona

republicana. Joaquim
Maldonado amb Don

Juan de Borbó i l'advocat
Emilio Attard. / santiago

carreguí. / arxiu familiar

Maldonado va
recuperar la Societat
d’Amics del País i va
salvar la seua biblioteca

La seua actitud obeïa
a la seua formació
cristiana i al respecte
pels drets humans
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