
El dia 6 de maig de 1987
Sándor Márai va escriure
en el seu dietari que la vi-
da era una bogeria absolu-

ta. Ho deia a propòsit de les car-
tes de Lola, la seua dona, que
ara intentava llegir per mitigar la
soledat que l’embargava. Ella ha-
via mort feia un any i mig en una
clínica de San Diego, a Califòr-
nia. Des d’aleshores, en el seu
quadern de notes, no parava d’es-
criure a propòsit d’una absència
que li resultava ben difícil de su-
portar i que s’afegia, a més, a
unes altres —les dels amics, els
coneguts, els germans, el fill
adoptat…— que a poc a poc l’ha-
vien anat deixant tot sol al món.
Márai tenia 87 anys i ja no el
perseguia cap altra obsessió que
una mort digna, i, si era possible,
ràpida i sense dolor. De fet, tenia
l’arma preparada. L’havia com-
prada en una botiga dels afores
de la ciutat a un venedor que li
regalà cinquanta cartutxos. Una
tristesa poc comuna recorre,
doncs, aquestes pàgines dels da-
rrers dietaris que ara podem lle-
gir publicats per Empúries i Sala-
mandra (Dietaris, 1984-1989,
2008), que és, alhora, un motiu
únic per a atraure el lector cap a
una mena de tensió narrativa en
què, conegut el final amb què
haurà d’ensopegar, s’atura pas a
pas a contemplar cada moment
que passa, cada entrada del dieta-
ri com un esglaó d’un procés ine-
vitable que algú, extraordinària-
ment dotat per a la narració sintè-
tica de la pròpia vida, ha decidit
posar per escrit. Vuitanta-set
anys i la pèrdua dels amics, dels
familiars i dels coneguts, porten
Márai davant les dotzenes de car-
tes de l’esposa desapareguda i el
fan escriure: “De vegades tinc la
desagradable sensació que sobre-
viure és una impertinència”.

Ho he de fer necessàriament
breu: el desconsol que ens provo-
quen aquestes pàgines de Márai
és solament una cara de la mone-
da, perquè, des de l’altra, el lec-
tor té la sensació de trobar-se da-
vant d’una saviesa majúscula, ex-
pressada quasi lapidàriament, en
sentències que haurien pogut
pensar-se i escriure’s exclusiva-
ment per a instruir-nos, i no per
a resumir moments decisius de la
pròpia vida. O no és una gran
veritat que sobreviure en aques-
tes condicions, pot ser una gran
impertinència? Els qui s’obstinen
a creure que la literatura del jo
només té sentit quan qui parla
porta darrere seu una gran bio-

grafia trobaran en aquests dieta-
ris de Márai un contraexemple
esplèndid que afeblirà la seua tos-
suderia. Perquè aquests dietaris
són per si mateixos, és a dir, no-
més remeten al dia a dia, no
viuen de cap renda, a pesar que
ho haurien pogut fer sense cap
reticència; mostren simplement
el procés de soledat creixent que
va viure el novel·lista hongarés
fins que, a la primeria del 1989,
tot acabà per sempre. La saviesa
que es desprén d’aquestes pàgi-
nes no té límit. Hi haurà qui se
les mire només des de l’òptica de
la nostra condició finita i de les
conseqüències que en podem ex-
traure: no li faltaran motius per
a prendre bona nota de tot el que
Márai hi fou capaç d’escriure.
Propose, però, que la mirada no
es limite al que més aviat sembla
obvi, perquè aquestes pàgines in-
clouen un conjunt important
d’afirmacions sobre l’ésser humà
que no giren solament al voltant
de la seua provisionalitat, sinó de
trets que, tot i estar lligats indele-
blement a les circumstàncies bio-
gràfiques de l’escriptor, són més
aviat marques de la naturalesa
humana. Com, si no, hem d’en-
tendre l’afirmació que tanca
l’anotació sobre la publicació de
l’Anuari d’atrocitats d’Amnistia
Internacional de l’any 1984:
“L’atrocitat és el llindar catalitza-
dor en què la humanitat actua de

manera harmònica”? O aquesta
altra, escrita amb motiu d’una
reflexió sobre la cobdícia: “A l’és-
ser humà li resten dues possibili-
tats per ser en alguns moments,
més i millor del que és: la miseri-
còrdia i la voluptuositat”?

Certament, tant la dictadura
feixista com la leninista pesaren
immoderadament sobre Márai,
però les seues afirmacions sobre
l’ésser humà no sonen a revenja.
Porten el segell de la saviesa, o, si
voleu, de la gravetat de la re-
flexió, que, al costat de la sobrie-
tat amb què s’expressa, li conce-
deixen el to de la veritat. No de-
bades, el poeta György Rónay li
va concedir el títol d’Erasme dels
Balcans, que ell gustosament va
acceptar.

A MANERA DE TASCÓ

L’Erasme dels
Balcans

VICENT ALONSO

EZEQUIEL MOLTÓ

Té vergonya i confessa sentir-
se atordit. No acaba d’es-
tar convençut de l’interés
que pot tenir un llibre que

parla de la vida d’un artista que
l’únic que ha fet, segons ell, és tre-
ballar. “No m’ha passat res d’ex-
traordinari, si haguera fet la volta
al món a peu encara seria interes-
sant”, confessa l’escultor i pintor
Arcadi Blasco (Mutxamel, 1928),
uns dels artistes amb més projec-
ció i trajectòria. Anit, al Museu de
la Universitat d’Alacant (MUA)
es va presentar la seua primera bio-
grafia, que ha escrit el periodista
Pere Miquel Campos. Arcadi Blas-
co és un home humil, treballador i
discret. “No és vanitós, ni orgu-
llós, té molt de pudor, és un
intel·lectual dissident i radical que
sempre ha lluitat contra la imposi-
ció de les ideologies o dels fona-
mentalismes”, resumeix el perio-
dista, autor d’aquest llibre que
naix a partir d’unes converses set-
manals que mantenia a la casa es-
tudi d’Arcadi Blasco a Mutxamel.
Hi parlaven sobre la vida, els re-
cords i les vivències. “L’he obligat
a fer una catarsi i memòria de la
seua vida”, apunta Campos. “Ha
estat una confessió psicoanalítica
de la qual de segur que he oblidat
moltes coses”, afig l’artista.

Arcadio Blasco, retrato és el
títol de la biografia que ha publi-
cat el Museu de la Universitat
d’Alacant, on s’exposa la prime-
ra mostra antològica que permet
repassar la trajectòria d’aquest
artista que, entre molts altres
mèrits, va ficar la ceràmica dins
dels quadres. El periodista pri-
mer de tot va haver de convéncer
l’artista de l’interés i l’oportuni-
tat d’explorar la seua vida. Per a
completar-ho, ha hagut d’entre-
vistar un grup d’amics com Joan
Genovés, Rafael Canogar, Agus-
tín Ibarrola, Josep Corredor-Ma-
theos, José Luis Sánchez i els
seus fills (Sara, Agar, Isidro i Ya-
go). La primera part de la biogra-

fia rescata els inicis de l’artista a
l’Acadèmia de Belles Arts a Ro-
ma, el seu pas per l’Associació
d’Artistes Plàstics, la seua mili-
tància en el PCE i la seua passió
per ensenyar, que l’ha portat du-
rant anys a fer classe al col·legi
Manel Anton de Mutxamel, on
transmet als alumnes els secrets i

la passió per la
ceràmica. “He
descobert Arcadi
com a persona,
el seu treball soli-
dari, el seu com-
promís i la seua
àmplia cultura
que adquireix
com a lector infa-
tigable”, destaca
Pere Miquel
Campos, que re-
corda també la
seua passió per
la música. Entre
les persones que
admira Blasco fi-
guren Picasso,
Renau, Borges,
Passolini o Sara-
mago.

Arcadi Blas-
co, a punt de
complir 82 anys,
confessa que el
procés d’elabora-
ció de la biogra-
fia li ha permés
reconstruir aque-
lla faceta més ínti-
ma i personal.
Com, per exem-
ple, recordar que
va nàixer de peus
i sol a casa,
aquell dia feien ci-

nema al poble i estaven sols son
pare i sa mare, així que no hi
havia ningú; després recordava la
plorera el primer dia de classe, a
què no volia anar, i tantes anèc-
dotes i vivències personals… “El
futur, jo ja l’he viscut, ara estic
vivint el present; el futur, ja me
l’he menjat”, admet Arcadi que
agraeix haver gaudit d’uns
“amics intel·ligents” entre els
quals figuren Gamoneda, el mú-
sic Ataúlfo Argenta o els escrip-
tors Antonio Gala o Caballero
Bonald. Aquest últim signa el
pròleg de la seua biografia, de la
qual diu que el resultat és “tan
suggeridor com esclaridor”.

Un artista dissident
davant l’espill

El periodista Pere Miquel Campos publica
una biografia d’Arcadi Blasco

ROSA SOLÀ

L’editorial Piles distribueix
(també a través d’Internet)
un disc de Bàguena-Soler
(1908-1995) que recull la

seua música de cambra editada.
Produït per Art’s XXI, ha rebut el
patrocini i la col·laboració de diver-
ses entitats públiques i privades.
L’enregistrament permet acostar-
nos al compositor que va introduir
la música serial i dodecafònica a
València al començament dels
seixanta, i que també va utilitzar la
matemàtica combinatòria en algu-
nes de les seues obres. Encara que
Schönberg va establir ja en els anys
vint les bases fonamentals del que
seria després la Segona Escola de
Viena, per a valorar la modernitat
de Bàguena cal recordar les coorde-
nades que van envoltar el músic.
L’ancoratge en un impressionisme
ja una mica velat era norma quasi
general per als cercles musicals va-
lencians en la dècada dels seixanta
(i fins i tot de la següent), norma de
la qual no va escapar ni el mateix
Bàguena-Soler en etapes prèvies.

De fet, en aquest disc, un parell de
talls ens remeten a aqueixa estètica
preponderant. La resta, tanmateix,
presenta una música que, tot i no
ser audaç per a Europa, sí que ho
era a Espanya i, més encara, a
València. L’obra d’aquest composi-
tor constitueix així un punt d’in-
flexió interessant al qual poques ve-
gades se li presta l’atenció que me-
reix.

El CD combina obres per a ins-

truments en solitari amb dife-
rents formacions (duos, trios i
quartets) i té com a intèrprets
Magdalena Álvarez (flauta),
Jordi Rodríguez i Víctor Martí-
nez (violins), Josep Puchades
(viola), Arne Neckelmann (vio-
loncel), Rubén Parejo (guita-
rra) i Bartomeu Jaume (pia-
no). La majoria de les obres,
amb una factura impecable, es
mouen dins d’una atmosfera
de gran serenitat i transparèn-
cia. El joc de tensió-distensió
de l’abandonat (en moltes de
les peces) univers tonal, s’acon-
segueix ací mitjançant la dura-

ció del so, el silenci i la textura.
Comprén un període de quasi 20
anys (1972-1991), però la cronolo-
gia de les peces no es correspon
sempre amb la novetat en el llen-
guatge.

El centenari del naixement de
Bàguena-Soler es va celebrar a l’oc-
tubre del 2008 amb un concert al
Palau de la Música. Aquest disc
reprodueix exactament les obres
que s’hi van interpretar.

“El futur, jo ja l’he
viscut, ara estic vivint
el present; el futur, ja
me l’he menjat”

Centenari de Bàguena-Soler

L’escriptor Sándor Márai.

Arcadi Blasco davant una obra seua. / PEPE OLIVARES

Caràtula del disc de Bàguena-Soler.

La saviesa que es
desprén d’aquestes
pàgines del dietari no
té límit
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No puc glossar la temà-
tica tèxtil de les altes
esferes. El meu orgull
del bon vestir no pas-

sa d’una camisa de Massimo
Dutti trobada per un euro al
mercat dels dilluns a Russafa
(Ciutat de València). Camisa
que duc amb orgull quan he
de presentar un poemari pre-
miat (condició indispensable,
juntament amb la d’estar
mort, per a poder publicar a
la Península) cada esotèric
temps que, sembla ser, em to-
ca. Presentar-se als premis és
una despesa acumulativa im-
pressionant: fotocòpies, en-
quadernacions, certificats pos-
tals. No puc parlar, però, de
Milano. El meu deliri poètic
no imagina quina traducció té
30.000 euros en productes tèx-
tils (una fàbrica sencera?, no
ho sé), la inspiració poètica
no hi arriba. Espere que el su-
mari siga públic per a orientar-
me i documentar-me’n.

Però sí que puc parlar de la
sorpresa que m’ha causat la
defensa de l’encausat quan
emprà allò que va anunciar
com a “poema”. Com?! El
meu president cita els poetes?
Camps en la poesia? Jo mai
no l’havia vist, ni tan sols en-
tre les capelletes.

Vaig endinsar-me al pèlag
bibliogràfic per saber més
d’aquest Kent M. Keith que,
perdonen la meua ignorància,
no coneixia. De moment, vaig
descobrir que era estudiant de
Harvard i vaig recordar una
frase escoltada a un executiu
d’una multinacional a l’Equa-
dor: “Eso (no importa què)
produce tanta mierda como
Harvard”, perquè es facen
una idea del prestigi que
aquesta Universitat té més al
sud de Rio Grande.

Keith va ser, si m’ho perme-
ten, un precursor de l’autoaju-
da masoquista (busquen-lo en
Internet). No els avorriré: i
que va escriure “Los 10 man-
damientos paradójicos” (els
recorda cap cosa?), seguits, a
banda de Camps, per la mare
Teresa de Calcuta. Però en
cap lloc l’anomenen poeta.

Si recorden les frases, que
no versos, que va citar el presi-
dent, veuran que se semblen
molt al “posa l’altra galta
quan et bufetegen”, frase cris-
tiana que sempre ha estat incò-
moda al costat d’una altra:
“Qui amb ferro mata, a ferro
mor”. I és que les frases cris-
tianes, passades pel filtre dels
exegetes posteriors, sempre
han estat paradoxals (com
“los mandamientos esos”). I
per què no va triar Camps
sant Juan de la Creu? Potser
pel vers “este saber no sabien-
do?”. Ai, ai, ai!, “pillín”.

Així doncs, continuem on
érem. Fent fotocòpies, enqua-
dernant, certificant envia-
ments als premis, o esperant
morir, ad maiorem gloriam.
La poesia, tampoc ara, ni ves-
tida de Camps, ha entrat en el
poder. Vull dir: en el poder
politicoreligiós. Roman enca-
ra en el poder de la política
literària. Jo, com a Màxim,
Durruti, ai!, perdó: com a
Massimo, Dutti.

CARLES GÁMEZ

En el fons, l’únic país que
tenim és el de la infàn-
cia”, digué l’escriptor Ro-
land Barthes. Amb el lli-

bre Matèria de Bretanya, Carme-
lina Sánchez-Cutillas feia el seu
recompte personal d’aquells pai-
satges de la infància que, a di-
ferència d’altres, mai acaben
abandonant-nos. Un atles
d’emocions i de vivències a par-
tir dels seus records al poble
d’Altea. Com diu en un dels epi-
sodis del llibre, “la pàtria meua
era tota la terra encerclada per
Aitana i per Bèrnia i pel Puig-
campana...”. Publicat el 1976 i
amb el reconeixement del premi
de narrativa de l’editorial Tres i
Quatre, Matèria de Bretanya es
va convertir en un inesperat best-
seller de la literatura en llengua
catalana que es feia al País Va-
lencià durant la transició. En-

mig d’uns anys convulsos, el lli-
bre de Sánchez-Cutillas il·lu-
minava amb la seua prosa direc-
ta i càlida el paisatge cultural.
No va ser l’únic, també el Ramo-
na Rosbif d’Isa Tròlec, un altre
manuscrit “rural” d’aquells
anys efervescents, va meréixer
aquest reconeixement popular.
La trajectòria posterior de l’es-
criptora no revalidà l’èxit del lli-
bre i, per causes diferents, acabà
posant punt final a la seua carre-
ra literària. Ara, amb la seua
mort (va faltar diumenge passat
a València als 82 anys d’edat),
algunes opinions han posat l’ac-
cent en aquesta “defunció li-
terària” i allò que hauria pogut
significar en un altre ambient i
en una altra societat una figura
de les seues característiques. Pot-
ser aquest perfil singular de do-
na escriptora d’arrels burgeses i
vocació cosmopolita —encara

que només fóra pel cigarret i
got de whisky— il·lustra les
misèries i les mancances d’una

societat com la valenciana, inca-
paç de reconéixer uns determi-
nats protagonistes “atípics” de
la seua cartografia cultural.

Al cap de trenta anys de la
publicació, Matèria de Bretanya
resta com un dels moments so-
lars de la literatura valenciana
de postguerra, el retrat d’una in-
fància recobrada i el descobri-
ment d’un país, a través dels pai-
satges geogràfics i humans de la
Marina. Potser aquesta siga una
de les claus del llibre i, per a
tota una generació que el va fer
seu, el descobriment d’una llen-
gua viva i contagiosa, i a més, la
revelació d’un país que ara sem-
blava una mica més nostre. Per
a Carmelina Sánchez-Cutillas,
la seua pròpia reinvenció, a par-
tir de la reconstrucció del seu
passat. Un dels temes eterns de
la literatura, i en general, de
l’art.

Ve de la pàgina 1
“Mai no he pintat al natural
amb el cavallet. Sempre he prefe-
rit fer aquestes tauletes, aquests
apunts, on m’ho anote tot: la
intensitat del color, la disposició
de les formes… Preferisc
aquests apunts que pintar el qua-
dre del natural: crec en la intimi-
tat de l’estudi, en el seu ambient,
en el clima de reflexió que s’hi
produeix. En el camp et mareges
amb mil coses, el paisatge va can-
viant amb les hores del sol, i
sobretot és molt més difícil fitar
el marc. La continuïtat del pai-
satge desorienta molt”. I resulta
fascinant com, a poc a poc, el
que és tan sols un petit esbós va
prenent forma i contingut en un
gran llenç, mantenint l’harmo-
nia, la potència, l’equilibri entre
els colors. “Faig una síntesi, una
selecció d’allò que m’interessa…
Com diuen els crítics faig ‘un
realismo abstractizante’. Si ho
diuen ells, que són tan sabuts,
deu ser cert”. I afegeix: “Fa uns
quants dies vaig treballar en un
tema que ara m’interessa molt:
els marges cremats. El meu on-

cle Miquel, en la finca que la
família tenia en la marjal de Sa-
gunt, cremava totes les tardors
els marges del cultiu de l’arròs.
He intentat recuperar aquells co-
lors de la palla cremada, de la
cendra, dels bocins que hi que-
den després del foc… Fins i tot
del ressorgiment de la vida”.

Li pregunte si alguna vegada
ha pintat la serra Calderona.
Diu que sí, que el Garbí l’ha
dibuixat moltes vegades, que es
veu des de sa casa —l’altra resi-
dència on viu amb la germana.
“La Calderona té muntanyes
molt belles, i especialment el
Garbí té una força i una origina-
litat molt grans, per aquella es-
tratificació tan clara, per aquells
colors vermells de les roques”.
De sobte dubta. “Però jo no he
estat mai paisatgista! Fins i tot
sóc un paisatgista frustrat! No
puc pintar qualsevol escenari,
l’he de conéixer, l’he de triar,
m’ha de motivar molt… Fixa’t
que visc envoltat de tarongers,
inclús visc en un poble que es
diu Albalat dels Tarongers!
Doncs mai no he pogut pintar el

tarongerar. És un paisatge que
se’m resisteix: aquell verd in-
tens, enxarolat, del taronger és
inaprehensible”. Li dic que és
una llàstima, que potser pagaria

la pena intentar-ho de nou, però
es rebel·la a la meua insistència,
diu que no, que no. “Creu-me:
quan ho he intentat, allò que he
aconseguit no era un tarongerar,
era una ensalada. Els aficionats
assassinen el paisatge amb el co-

lor verd. El verd és criminal! No
vull verd en els meus quadres!
Odie el verd!”.

Descendim de nou a la plan-
ta baixa. En una de les parets de
la saleta de la biblioteca, vora la
seua zona de lectura, penja el
seu retrat fet per Andreu Alfaro.
És un dibuix, d’un sol traç, que
fixa magistralment el gest de Mi-
chavila mentre pinta. “Alfaro ve-
nia molt sovint al meu estudi. I
aquest dibuix me l’estime molt.
Ara ens hem allunyat una mica,
és una llàstima… Una vegada li
vaig preguntar: Andreu, per què
no estudies també la forma en
lloc de tan sols la línia? S’ho
prengué molt malament! Jo tan
sols volia suggerir que…”. La
frase queda en suspens i en la
seua mirada apareix una evoca-
ció d’aquells temps, tan fèrtils
en projectes i en il·lusions. De
sobte conclou: “És molt propi
del nostre país aquest sentiment
d’artista. Som bressol de l’art…
València és una marca indiscuti-
ble com a centre de creació artís-
tica. I jo estic orgullós de ser
valencià!”.

Bretanya, el país de la nostra infància
Carmelina Sánchez-Cutillas deixa un dels llibres capitals de la literatura al País Valencià

“Jo no he estat mai
paisatgista! Fins i
tot sóc un
paisatgista frustrat!”

A LA LLETRA

Poesia i
poder

ALBERT GARCIA I
HERÀNDEZ

“Els aficionats
assassinen el
paisatge a base de
color verd”

“Crec en la intimitat de l’estudi, en el seu ambient, en el clima de reflexió que s’hi produeix”, confessa l'artista.

Coberta de Matèria de Bretanya.
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