
Com s’explica que una llen-
gua com la nostra tinga
un nombre tan elevat de
persones dedicades a la

creació literària? Les respostes a
una pregunta com aquesta, formu-
lada moltes vegades, no han pogut
ser gaire concloents perquè, si bé
no es pot discutir que hi ha hagut
facilitats per a l’edició, com també
una certa passió encomanada per
anys d’una eufòria reivindicativa
desmesurada, no s’acaba d’enten-
dre per què, en moments tan poc
favorables a la cultura escrita, la
nòmina de lletraferits no para de
créixer a pesar que els entusiasmes
ja no sobrepassen els límits raona-
bles. Sota la influència de perso-
natges com Fuster, o Estellés, o
com Riba, Rodoreda i Espriu
—que ací també els llegíem—, la
professió tenia un plus d’il·lusions
encomanadisses. Ara, tanmateix,
quins són els referents als quals
podem atribuir una influència tan
meritòria i desinteressada? Més en-
cara: què pot justificar la decisió
de triar un ofici que no et perme-
trà sobreviure, és a dir, que hauràs
de compartir amb altres ocupacio-
ns i que, per a més inri, et planteja-
rà problemes extres, atesos els con-
flictes permanents d’una societat
incapaç d’assumir la riquesa de la
seua pròpia llengua, i molt capaç
de sacrificar-la en benefici d’uns
sentiments epidèrmics que alguns
desvergonyits, amb independència
del signe polític a què s’adscriuen,
manipulen interessadament? Cer-
tament, és un misteri sense explica-
ció immediata. Tries un ofici que
amb prou faenes et produirà bene-
fici suficient per a sobreviure i
que, per dir-ho de manera educa-
da, farà que et miren de reüll, com
si fores un estrany a casa teua.

Vist així, el problema mereixe-
ria que algun expert en assumptes
psicosocials posara fil a l’agulla
per buscar respostes vàlides i en-
grescadores. Vàlides en el sentit
que expliquen amb coherència els
fets irrefragables; engrescadores
perquè haurien de defugir els plan-
tejaments victimistes que simple-
ment ens multiplicaran l’angoixa,
és a dir, la frustració, i que deixa-
ran les coses al lloc de sempre. Ex-
plicar des del victimisme, com ha
assenyalat recentment Salvador
Cardús en la premsa diària, con-
dueix sense remei a l’afebliment
moral. I els botxins ho saben. Per-
sonalment, preferisc deixar-me
caure pel pendís dels interessos lite-

raris i aprofitar la placidesa de la
maniobra per a imaginar
—somniar potser fóra un verb
més escaient— que si a hores
d’ara hi ha qui encara s’apunta a
l’ofici d’escriure, és perquè deu
creure en la literatura. Tan senzill
com això. Al capdavall, la història
és alliçonadora: les obres que han
perdurat al llarg dels anys, ací i a
tot arreu, són les que s’elaboraren
des d’aquest supòsit. Escriure per-
què ens és imprescindible, perquè
allò que fem, és a dir, que escri-
vim, ens permet ser nosaltres ma-
teixos, és a dir, ens permet reivindi-
car-nos com a éssers morals i
àvids de coneixement. Quins al-
tres objectius pot exigir-se una lite-
ratura que aspire a perdurar? I
s’enganya per complet qui crega
que aquesta és una manera de de-
fugir la denúncia d’uns responsa-
bles polítics que sovint capitane-
gen, i sense rubor, la reivindicació
de la incultura. Ja estaria bé que
cadascú fera el que li pertoca. I
l’escriptor, el qui creu en la literatu-
ra, no el qui només gira al voltant
de la fortuna comercial i social,
prou té a cercar els camins de la
creació. La societat, com el temps
demostra amb obstinació, ja en
traurà tots els beneficis.

Els qui, moguts només per me-
res pulsions tribals o per sinceres
necessitats de diàleg, encara bus-
quen el beneplàcit dels nostres refe-
rents prestigiosos poden rellegir-se
aquelles pàgines que Fuster dedi-
cà a esbrinar les diferències entre
la novetat i l’originalitat. Sóc de
l’opinió que l’assagista de Sueca
tenia l’ull posat al centre mateix de
la qüestió: “En realitat, l’artista no
es diu, no s’expressa o es comuni-
ca, sinó dient, expressant o comu-
nicant coses. Per això, disposat a
dir-se i a dir-ne, ho diu tot”. És un
fragment del seu assaig Les origi-
nalitats. Però tampoc no cal que
ens posem límits geogràfics, si no
és que tinguem interés a subratllar
que ací, precisament ací, també
són possibles i convenients els es-
criptors que fan de l’escriptura un
mitjà per a entendre i entendre’s.

XAVIER ALIAGA

Antoni Defez (València,
1958) és una figura de
moda en les lletres valen-
cianes. Doctor en Filoso-

fia per la Universitat de València i
professor en la Universitat de Gi-
rona des del 1994, ha publicat un
bon grapat d’articles d’investiga-
ció. A més, havia editat fins ara
quatre poemaris: Pas insomne
(Brosquil, 2003), Els haikus de
Ciutat Vella (Bromera, 2005), La
fam del guepard (Pagès, 2005) i
L’arc de la mirada (Perifèric,
2007), amb els quals s’havia fet
un nom com a poeta. L’any 2008,
però, va resultar especialment
fructífer per a ell: va guanyar el
premi d’assaig dels Octubre amb
Realisme i nació (Un assaig de
filosofia impura) i el Vicent An-
drés Estellés de Burjassot amb el
poemari Incert moviment.

Realisme i Nació (Tres i Qua-
tre, 2009) defineix i delimita les
realitats nacionals des de la filoso-
fia. Defez dedica gran part del
seu assaig a “ensenyar les cartes”,
a posar la bastida teòrica de la
seua proposta, fins a arribar a
conceptualitzar la nació com el
tipus d’entitat definida per una
massa crítica suficient i on con-
ceptes essencials com l’ètnia, la
religió, la llengua, un RH determi-
nat o un passat comú serien ítems
necessaris, però no suficients. De-

fez reconeix que la massa crítica
és difícil de quantificar, però a ca-
sa nostra la conclusió sembla òb-
via. “Volia incloure el País Valen-
cià com a exemple conegut, pro-
per a nosaltres. No tenia sentit
posar exemples que no coneixem,
com ara Kosovo o Txetxènia. I de
moment, i en un futur ben llarg,
no podem parlar del País Valen-
cià com a nació”, sentencia De-
fez, una circumstància que abor-
da en el llibre amb l’objectiu de

desfer algunes visions desenfoca-
des a Catalunya sobre la realitat
valenciana. “Segurament ha estat
molt important el fet que els po-
ders polítics catalans han tingut
pocs interlocutors i poc variats al
País Valencià. La confusió ve del
fet de no entendre què ha passat
ací i tindre informació molt dolen-
ta”, conclou. “Potser és que el cas
valencià és difícil d’entendre i has
de viure ací per a adonar-te de
com de surrealista que és la situa-
ció. Quan feia el llibre pensava
que ho explicava a una persona

del Principat que tendeix a pensar
que el món és racional”, diu sense
ironia. L’assaig també té una lec-
tura en clau específicament catala-
na. “Actualment és pràcticament
inviable que al nostre entorn es
creen nous estats nació, tret de
casos dolorosos i traumàtics com
Kosovo. I si aquesta opció no és
viable, la solució més interessant
és allò de l’Espanya nació de na-
cions. Ja que vivim junts, no acce-
ptem que uns altres ens imposen
la seua idea d’Espanya”, diu en la
línia de les aportacions fetes pel
gallec Suso de Toro i assumides
en un primer estadi per José Luis
Rodríguez Zapatero. “Era una op-
ció pragmàtica, però al PSOE ja
se li ha oblidat”, critica amb un
cert desencís.

El poemari Incert moviment
(Bromera, 2009) coincideix a les
prestatgeries amb l’assaig sobre
les nacions. “El llibre fa referència
a la nostra existència, a la nostra
manera de viure, amb poques ale-
gries, poques certeses i sempre
amb una derrota final”, diu en
referència a la mort. Un poemari
“intimista i simbòlic”, allunyat te-
màticament d’uns altres llibres an-
teriors. Atesa la matèria que abor-
da, Defez s’excusa: “De segur que
hi té influència la meua formació
com a filòsof, però això seria
molt difícil d’explicar i la relació
no seria segurament explícita”.

A MANERA DE TASCÓ

Creure en la literatura
VICENT ALONSO

L’escriptor Antoni Defez. / SANTIAGO CARREGUÍ

ANTONI DEFEZ Filòsof i escriptor

“No acceptem que uns altres ens
imposen la seua idea d’Espanya”

“De moment, no
podem parlar
del País Valencià
com a nació”

Escriure perquè ens és
imprescindible, perquè
allò que fem ens permet
ser nosaltres mateixos
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L'instant fugaç
Juli Capilla
Edicions Bromera
Alzira, 2009. 95 pàgines

El crític i escriptor Juli Capilla
en L'instant fugaç, mereixedor
del Premi de Poesia Ibn Jafad-
ja d'Alzira, juga amb dos te-
mes eterns: la vida i la mort.
Tot plegat, el llibre és un cant
vital, una exaltació sovint de-
sesperada per viure amb pas-
sió tot allò que dóna la vida.

Els neons de Sodoma
Xavier Aliaga
Edicions Tres i Quatre
València, 2009. 151 pàgines

Aquest llibre, premi Octubre
de narrativa, parodia les
novel·les esotèriques i també
mostra el deteriorament de la
realitat rural del País Valencià.
L’autor aposta per la via diver-
tida, amb una tirada forta per
l’humor dissolvent per tal de
mostrar les contradiccions
d’un grup humà hipòcrita.

El músic del
bulevard Rossini
Vicent Usó
Edicions Proa
Barcelona, 2009. 188 pàgines

La novel·la, finalista del Premi
Sant Jordi narra la història d’un
violinista de carrer, d’origen po-
lonés, que viu entre dues precipi-
tacions: l’amor per la dona i la
passió per la música. El rerefons
del conflicte personal del músic
Tadeusz ve dibuixat per les cir-
cumstàncies de la immigració.

El camí de les merles
Antoni Gómez
Perifèric Edicions
Catarroja, 2009. 134 pàgines

El poeta i periodista Antoni
Gómez amb El camí de les mer-
les s’estrena a com a narrador.
L’autor ens proposa un viatge
iniciàtic. Per mitjà de la incur-
sió en el paisatge, en un bosc,
ens trobem en una travessia cap
a la intimitat, al nucli del pensa-
ment vital i literari de l'autor.

Novel·la

Narrativa

Poesia

Novel·la
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Pel que fa als poetes menys consa-
grats, acaba d’eixir Peixos d’un
mar sec, Premi Octubre de Poesia,
de Josep-Lluís Roig, un poemari
de dolor i plaer amb la sinceritat
habitual de l’autor, i L’instant fu-
aç, de Juli Capilla, Premi Alzira

de Poesia, un llibre que arredo-
neix els dos anteriors de l’autor, i
en què l’experiència vital esdevé
matèria poètica de primer ordre.
Incert moviment, d’Antoni Defez,
Premi de Poesia Vicent Andrés Es-
tellés (Bromera), s’enfronta, nos-
tàlgic, al problema del sentit de
l’experiència humana. El jove
Eduard Ramírez, amb L’usdefruit
encara (Proa) mostra, en paraules
d’Enric Sòria, una poesia “més
aviat poc hedonista, seca, abrupta
i molt sovint irònica”. De Brome-
ra tenim, en poesia, encara El
cant d’Odisseu, de Vicent Penya,
sobre el mite d’Ulisses, i L’esfinx,
d’Antoni Prats. Edicions 62 publi-
ca Baladaspirina, Premi de Poesia
Ausiàs March de Gandia, un lli-
bre irregular que el mateix autor
es veu incapaç de definir. El Cep i
la Nansa Edicions publica un vo-
lum de prosa poètica de l’autor de
Tavernes de la Valldigna Francesc
Bononad: Cotxes nous, cotxes
d’ocasió, cotxes de quilòmetre ze-
ro, un joc líric inefable. Perifèric
Edicions edita Jardí clos, Premi
de Poesia Manel Garcia Grau, de
Joan Baptista Campos Cruañes,
un poemari descriptiu i reflexiu,
de porta oberta al jardí, part hedo-
nista i part angoixant amb tocs de
prosa poètica. I també Perifèric
Edicions publica un llibre per a
regalar o per a llegir a l’aire lliure i
envoltats de llum: és un volum
que combina il·lustracions de Pa-
co Giménez amb poemes de Marc
Granell: El domador de línies.

En teatre, aquesta fira ens por-
ta tres obres molt diverses: Hi-
kikomori, Premi Alzira i Deesses
er nassos, d’Antoni Torreño, tots

dos de Bromera, i Les habitacions
tancades, de Samuel Sebastián,
Premi Octubre de Teatre, Tres i
Quatre. D’aquesta darrera edito-
rial també podem destacar la vo-
luntat de recuperar tres obres de
Jules Verne, Oskar Panizza i C. A.
Swinburne, inspirades en la llegen-
da dels Borja: Borja. Teatre bor-
ià 1.

Pel que fa a l’assaig i les mono-
grafies, n’hi ha un volum conside-
rable que pivota entorn dels te-
mes valencians (identitat, recupe-
ració històrica, revisió o descrip-
ció). En aquest apartat hi hauria
la darrera novetat assagística,
Realisme i nació (Un assaig de filo-
sofia impura), d’Antoni Defez,
Premi Octubre d’Assaig (Tres i
Quatre), en què defensa la tesi
que la voluntat rau en l’origen de
tota nació. Parlant de nació, fa
unes quantes setmanes que circu-

la País Valencià, segle XXI. Vint-i-
una reflexions crítiques (Publica-
cions de la Universitat de Valèn-
cia), un llibre d’autoria col·lectiva
sobre la viabilitat del valencianis-
me polític, les expectatives i les
traves amb què s’enfronta. Per la
seua banda, Anselm Bodoque fir-
ma la monografia La política lin-
güística dels governs valencians
(1983-2008), de PUV, que demos-
tra el fracàs de superació del con-
flicte identitari per part dels gover-
nants valencians, així com el fra-
càs a l’hora de normalitzar el va-
lencià. Amb caràcter monogràfic
també tenim l’estudi de Josep A.
Mas El morfema ideològic, Ona-
da Edicions, sobre la tria que fan
els parlants del model lingüístic, i
les implicacions ideològiques que
comporta. I també ens serveix per
a intentar entendre aquest país po-
lièdric nostre el volum de Xavier
Serra Biografies parcials. Els 70 al
País Valencià, de l’Editorial
Afers, que retrata sis personatges

que han tingut repercussió públi-
ca: Josep Lozano, Robert Archer,
Francesc Pérez Moragón, J. M.
Soriano Bessó, L. Aguiló Lúcia i
Manuel Boix. En clau de recupe-
ració històrica i literària, Publica-
cions de l’Abadia de Montserrat
aplega el volum de Lluís Alpera
Sobre poetes valencians i altres es-

crits. Un altre llibre que retrata un
aspecte oblidat del País Valencià
és el de Pobles abandonats. Els
paisatges de l’oblit, de José Ma-
nuel Almerich i Agustí Hernàn-
dez Dolz, publicat pel Consell Va-
lencià de Cultura, un volum evo-
cador i misteriós.

La literatura del jo ens
presenta Isabel-Clara Si-
mó en Els racons de la me-
mòria, d’Edicions 62, on
l’autora repassa llocs, per-
sonatges i fets. Alcoi,
València, Figueres i Barce-
lona desfilen per davant
nostre, amb l’òptica since-
ra d’una dona que s’ha de-
dicat a les lletres.

En el món valencià de
la literatura d’idees, la tro-
balla d’enguany ha estat
Idees i paraules, de Tobies
Grimaltos, que edita Pu-
blicacions de la Universi-
tat de València, un volum
de textos assagístics que
fan de bon llegir i que
atorguen a la quotidiani-
tat la dignitat amb què
fou tractada per Josep
Pla, per exemple, o per
l’Enric Sòria dels textos
menys erudits.

L’escriptora de Beni-
muslem ha agafat el tren
cap a València una vespra-
da d’abril. Ho fa cada
any. Porta el llibre d’en To-
bies, que és de Castelló de
la Ribera; l’hauria de co-
néixer personalment un
dia d’aquests (s’hi pot
anar caminant, d’un po-
ble a l’altre!). Comença a
apagar-se l’olor de la flor
del taronger, ja fa dies que
dura, no es pot voler que
les coses bones duren per
sempre. Seria pecat de go-
la. Tan bon punt el tren es
mou, la lluïssor del sol li
nega els ulls de lletres. As-
seguda al costat d’una se-
nyora que va a cal metge,
a l’Hospital Clínic, es tan-
ca en la lectura d’Idees i
paraules, convençuda del

tresor de poder gaudir d’una bo-
na lectura i delitosa per passejar-
se per les parades de llibres de
Vivers. Això serà, és clar, després
de signar llibres a les seues lecto-
res, bàsicament dones. Prendrà
un café amb els col·legues escrip-
tors, bàsicament homes, i reflexio-
narà —conseqüències de la
lectura— sobre aquesta injustí-
cia. Se’n tornarà a Benimuslem,
una altra vegada en tren, malgrat
que algú li haurà ofert d’acom-
panyar-la en cotxe. Decidirà tor-
nar al racó de lectura, al tren que
la porta al seu tros d’univers que
després reflecteix en les novel·les.
Aleshores, a poqueta nit, amb la
llum tènue dels florescents del
tren, encetarà la lectura d’un altre
volum, la traducció al valencià
d’una novel·lista americana. I el
joc d’evocacions tornarà a co-
mençar: un jove es veu obligat a
abandonar la seua ciutat per anar
al poble d’origen del seu pare, cen-
tenars de quilòmetres enllà.

Dalta, Xavi Sarrià,
autor del llibre

Històries del
paradís. Baix, Joan

Francesc Mira. /
jesús císcar / ángel

sánchez

En la literatura d’idees,
la troballa d’enguany ha
estat ‘Idees i paraules’,
de Tobies Grimaltos
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