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Xavier Aliaga, en la prime-
ra novel·la, Si no ho dic,
rebente, se servia d’una
idea genèrica dels valen-

cians per a tractar de l’educació o
la deseducació, de la política muni-
cipal, del monstre de l’urbanisme
actual. Ara, amb Els neons de
Sodoma, sense canviar d’escenari,
toca uns altres temes i personat-
ges. D’una manera o d’una altra,
pinta les transfiguracions del món
rural valencià, i ho fa a través del
matriarcat als pobles i el seu dete-
riorament, un univers lligat a la
vida de les parròquies i de les fes-
tes patronals. L’àmbit local és un
territori on l’abisme i el xoc entre
la mentalitat de les mares que de-
fensen aferrissadament unes con-
vencions determinades i la dels fi-
lls són extraordinaris, però en els
rituals festius s’integren sense
grans problemes. Per als joves de
la novel·la fer honors al patró no
és incompatible amb la seua estèti-
ca de pírcings i tatuatges i les cas-
tanyes etíliques monumentals que
poden agafar en saraus nocturns.
El lector que hi cerce una prosa
més o menys documental s’equivo-
carà de mig a mig. Bé, tampoc no
caldrà exagerar, perquè l’autor no
es pot estar de fer alguna referèn-
cia a la situació política actual,
com en el moment en què afirma,
sense miraments, que la televisió
pública dels valencians és “una te-
levisió autonòmica intervinguda
políticament”. Aqueixos referents
passen per les revolucions de la
mirada grotesca i paròdica, que és
un dels punts forts de Xavier Alia-
ga. De fet, com ha dit l’autor, pre-
tenia parodiar, esmicolar les tra-
mes esotèriques que són moda. El
seu joc, amb tot, no és fàcil. Ja li

està bé distorsionar uns quants
graus les situacions, però aspira a
l’equilibri, perquè el resultat no si-
ga una astracanada desproporcio-
nada, i els personatges siguen algu-
na cosa més que un pur desgavell.

Els neons de Sodoma és una
obra coral, per on desfilen un re-
pertori de personatges ben es-
tranys, per no dir extravagants:
l’inspector Feliu Oyono, de pares

guineans, ben plantat, elegant i
culte, però amb un fons no sem-
pre atractiu; la reportera televisi-
va, perduda en la mediocritat
emotiva i professional, que som-
nia l’aventura i la passió; el
calçasses i ambiciós alcalde; el
rector —tot un encert—, un ho-
me que a la vellesa li apareixen
problemes de fe; els escurçons de
les germanes Pitarch, les riques

del poble que, per bé que viuen
corcades per l’odi, hissen la ban-
dera de la tradició i les conven-
cions; els fanfarrons del poble; la
reina de les festes, descarada i
llesta; i finalment la colla de de-
linqüents, on destaca el surreal
William Sánchez, un pinxo ca-
tòlic que té visions amb l’altís-
sim. La variada fauna que pobla
la novel·la permet a Xavier Alia-
ga picotejar molts temes (com
ara, a més dels esmentats, el racis-
me, el caciquisme, les drogues…)
i apostar per un estil ràpid i con-
cís, amb situacions i personatges
perfilats amb dues pinzellades.
La factura final és una història
esquemàtica —però suficient, ja
que tanca amb eficàcia tots els
fronts oberts— en què molts lec-
tors es quedaran amb la mel a la
boca, amb ganes de més coses.
Un altre punt d’interés és el llen-

guatge àgil, expressiu i col·lo-
quial que aporta una frescor a la
narració. Amb les pautes que re-
gulen la novel·la els personatges
són sintètics, però mai no són tite-
lles, almenys els més significatius.
En la seua brevetat, ofereixen ma-
tisos, un punt de relleu. Tot i ser
víctimes de les circumstàncies i
de les inèrcies, no són passius. A
la seua manera somien, es defen-
sen, s’autoafirmen. Es redi-
meixen. El producte funciona
perquè s’ajusta a les expectatives
plantejades pel novel·lista, que
pretén que el lector s’ho passe bé
i mire amb ironia i distanciament
el seu entorn.

Obra completa
Xavier Casp
(Edició, introducció i notes de R.
Bellveser). Dos volums.

Generalitat Valenciana
València 2007-2008.

Em sembla que la literatura
en català al País Valencià
—o els escriptors valencians
que conreen la literatura en

català al País Valencià, això és, gaire-
bé tots— tenim un deute: fer un
balanç seré del que ha significat i
significa per a la nostra literatura la
creació poètica de Xavier Casp,
l’aventura literària de l’editorial To-
rre i l’esperit de modernitat amb
què va contribuir en la nostra litera-
tura, durant els primers anys de la
postguerra civil espanyola.

Xavier Casp (Carlet, 1915-Va-
lència, 2004), des que va prendre vo-
luntàriament i deliberadament una
actitud secessionista en l’ortografia,
de forta confrontació envers les tesis
catalanistes des de centres com ara
Lo Rat Penat, el Centre de Cultura
Valenciana, l’Associació d’Escritors
(sic) en Llengua Valenciana, el Con-
sell Valencià de Cultura i l’Acadè-
mia Valenciana de la Llengua (en la
seua primera etapa), es va aïllar de
la inteligentsia valenciana per a refu-
giar-se en institucions privades o ofi-
cials on demanava suport per a les
seues idees, cosa que anava aconse-
guint des de la forta méfiance que
sempre han patit la major part de
les institucions valencianes a l’hora

d’acceptar el fabrisme codificador.
Per fi, un dels escassos exegetes

que podia tenir la figura i l’obra de
Xavier Casp, Ricard Bellveser, per
allò de sentir-se marmessor del lle-
gat caspià, ha gosat de publicar-ne
l’Obra completa en dos volums, be-
llament editats per la Generalitat
Valenciana. Es tracta d’un filòleg
valencià i escriptor en castellà, ad-
mirador i defensor de les actituds
del poeta de Carlet al llarg d’una
llarguíssima introducció i d’unes
converses amb Xavier Casp els da-
rrers anys de la seua vida.

D’entrada, volem assenyalar
que ens calia des de feia un quant
temps tenir a l’abast la producció
lírica de Xavier Casp, car les seues
primeres edicions, tant les publica-
des dins la seua editorial Torre com
en altres llocs, eren de pocs exem-
plars i difícils de trobar. Calia, per
tant, una edició completa que arre-
plegara d’una manera cronològica
la seua trajectòria fins a la mort del
poeta. Ara caldrà estudiar, per tant,
tota la seua vàlua estètica i formal,
amb independència del Casp
ideòleg i engrescador (dins el tàn-
dem Casp/Adlert) que va fer tant
de mal a la defensa de la unitat de
la llengua i de les lletres al País Va-

lencià. Una gran part d’aquesta
confrontació ortodòxia/hetero-
dòxia de la nostra llengua l’hem po-
guda constatar perfectament dins
els magnífics epistolaris ja publicats
de J. Fuster i de M. Sanchis Guar-
ner, al costat de magnífics llibres
com ara Llengua i política, cultura i
nació (ed. Cucó/Cortés) i Manuel
Sanchis Guarner. Una vida per al
diàleg de S. Cortés.

L’edició llargament esperada
per poetes i crítics per a revisar
l’obra poètica de Xavier Casp ha
esdevingut sobretot una exegesi de
les seues actituds heterodoxes respec-
te de la llengua, així com una defen-
sa del “victimisme” que hagué de
patir per la “integritat” de les seues
idees (p. 120). La veritat és que con-
fiàvem llegir-nos les claus i els
mèrits de les seues primeres passes
en la lírica, per exemple les lectures,
les influències del primer Casp, les
innovacions i la tècnica formal que
introduïa el poeta de Carlet en la
lírica valenciana de postguerra. La
veritat és que l’aportació de Bellve-
ser es limita a recollir l’opinió crítica
dels mestres, com ara Sanchis Guar-
ner, Fuster, Iborra, Dolç i Ferrer So-
livares, Carbó/Simbor, etc., i d’una
hemeroteca coetània amb diversos

noms i valoracions. El mateix Bellve-
ser ben poc aporta a una revisió críti-
ca de la lírica de Casp, atabalat en
una defensa aferrissada pel “gran
paper del poeta de Carlet” sobre la
literatura del segle XX valencià.

Per la nostra banda coincidim a
admetre l’interessant protagonisme
de Xavier Casp dins el panorama
de postguerra en la poesia, en l’acti-
vitat editorial (recordem que, a més
de la famosa col·lecció “L’Espiga”,
l’editorial Torre va publicar algun
llibre tan important com la Gramàti-
ca valenciana de Sanchis Guarner),
a fomentar vocacions, sobretot,
poètiques i encoratjar veus tan inte-
ressants com ara Valls, Fuster, Bru i
Vidal, Maria Beneyto, etc. Tot açò
fou durant el període que va des de
la publicació del seu primer poema-
ri Volar (1943) fins a, tot estirar, Si-
lenci (1969). Després, l’autoexili cap
a l’heterodòxia i la bel·ligerància
més irreductible envers els defensors
de la unitat cultural i lingüística.
Des de feia anys, Casp ja no figura-
va dins les lletres valencianes (ni les
catalanes, per descomptat), car civil-
ment s’havia suïcidat.

Almenys, amb l’edició ara de la
seua obra completa (tot i el galima-
ties de les dues versions ortogràfi-
ques d’alguns poemaris) ja podem
accedir a revisar amb paciència
tant la seua trajectòria com la quali-
tat innegable d’alguns dels seus ver-
sos i, així, retornar-los al prestatge
corresponent de la història de la lite-
ratura en català al País Valencià.

Senyor Eastwood, jo l’ad-
mire. Com a actor, vosté
és d’aquells que, com se
sol dir, “omplin la panta-

lla”, sobretot d’uns anys ençà,
des que ha deixat les pistoles.
Ha millorat molt, ha envellit en-
vejablement. I com a director?
Les seues primeres pel·lícules
eren febles, però ha sabut evolu-
cionar i créixer, fins al punt que,
ara mateix, és vosté un dels mi-
llors, tot i que, des del punt de
vista formal, aporta poc a la
història del cinema. No, no és
un geni, com he sentit i llegit a
tanta gent. La gent necessita mi-
tes, i el moment actual no és
propici per a trobar-ne. Vosté
s’ha posat a l’abast i l’han santi-
ficat. Per a ells, tot el que vosté
fa són obres mestres. No hi es-
tic d’acord. M’han agradat al-
guns dels seus últims films (Mi-
llion dollar baby, Mystic ri-
ver…). M’han agradat, però no
són obres mestres. Reconec que
domina els mecanismes tècnics
i argumentals que imanten
l’atenció de l’espectador. Poca
broma: això té mèrit. He de dir-
li, però, que l’última pel·lícula
seua que he vist, L’intercanvi,
m’ha semblat un despropòsit.
M’explique. Resulta que una
dona jove viu sola, en corprene-
dora complicitat, amb un fill de
sis o set anys. El xiquet l’insul-
ten a escola perquè el pare els
deixà. Ja tenim drama. Això no
és res, però. La criatura desapa-
reix. Ningú en sap res, d’ell. La
mare va a la policia. Després
d’uns quants mesos de desespe-
ració, li diuen que l’han trobat,
però li porten un xaval que no
és el seu (!), amb qui conviu una
temporada (!). Drama exage-
rat! Ella protesta amb insistèn-
cia als policies. Aquests són
—sense matisos— uns dimonis,
saben que ella diu veritat, però
només volen evitar el despresti-
gi públic. La tanquen en un ma-
nicomi (!), on els doctors i les
infermeres també són —sense
matisos— dimonis. La dona,
que ha perdut el que més vol
del món, ha de suportar vexa-
cions i reclusió. Però no acaba
ací, la cosa. Qui apareix, ara, en
escena? Un assassí en sèrie (!),
que es dedica a segrestar i ma-
tar criatures. La policia canvia
la versió dels fets i diu, per arxi-
var el cas, que el vertader fill
d’ella n’ha sigut víctima. Hi
veiem, amb recreació morbosa
—i totalment innecessària—,
l’execució del pervertit. Hi
veiem, també, breus però vomi-
tives escenes del martiri de les
criatures al soterrani del carnis-
ser… Senyor Eastwood, què és
això? És vosté dels qui creuen
que la paella, com més ingre-
dients té i més picants són, més
bona està? S’equivoca. Pregun-
te-ho a un bon cuiner. Un cui-
ner cinematogràfic exquisit, el
seu col·lega Oliveira, diu: “Que
Antígona mate els seus fills,
però no en escena”. O el seu
paisà, el subtilíssim H. James,
diu: “Sempre he invocat l’horrí-
fic amb una seriosa aversió al
que és superflu, i des del conven-
ciment que, en art, l’economia
és, sempre, bellesa”. Senyor
Eastwood, la seua paella és indi-
gesta. Una mica d’economia li
aniria bé. La seua trajectòria as-
cendent ho mereix. Els seus es-
pectadors, també.

UN PAÍS DE PARAULES

Les espurnes càustiques de l’humor
FRANCESC CALAFAT

Rellegir Casp
LLUÍS ALPERA

Clint Eastwood,
que no esteu

en el cel
MANUEL BAIXAULI

Xavier Aliaga. / JESÚS CÍSCAR

Una variada
fauna pobla
la novel·la
de Xavier Aliaga
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e de la pàgina 1
M’ature un moment davant
d’un poema emmarcat, signat
per Salvador Espriu. Llig els
dos primers versos: “Molt al mi-
gjorn del nostre país rar, / aguai-
ta nit un solitari far”. L’autor de
Sinera l’ha sabut copsar a la per-
fecció: en efecte, Antoni Miró és
un far solitari de la nit alcoiana.

De sobte apareix en l’estudi
un gran gos negre, un labrador
enjogassat i buscant magarrufes,
tant de l’amo de la casa com
dels visitants. “Fuig d’ací,
Duc”, diu Antoni, enfadat per
la inesperada interrupció, que
trenca el programa de la visita.
“És molt pesat”, diu Sofia, però
ho diu d’una manera que fa que
Duc vulga més magarrufes enca-
ra. Miró ha pintat en una de les
seues sèries els gossos del mas:
uns pastors alemanys feréstecs,
que reben els visitants amb lla-
drucs i amenaces. Li pregunte si
no ha pintat mai les muntanyes

del seu voltant, i riu. És un vell
tema entre nosaltres. “Com vols
que ho faça si pinte de nit?”,
m’etziba escapolint-se. Tot i
això aclareix: “He iniciat un ca-
tàleg de les plantes del meu mas,
i potser més endavant faça algu-
na cosa semblant. Pots estar se-
gur que seràs el primer a saber-
ho. Al final ens embolicaràs a
tots amb les teues dèries!”. I em
llança una mirada fugissera, on
es mescla un apunt de complici-
tat, i un petit retret, com qui
diu: mira que ets pesat amb això
que pintem el nostre paisatge.

Ens anima a passejar pels vol-
tants del mas, per una senderola
que corre per les deu hectàrees
de la seua propietat. Al costat de
la vegetació autòctona, Miró hi
ha plantat xiprers, que van
traçant la ruta, i que donen a
l’ambient alguna cosa de parat-
ge toscà. Les seues escultures
s’alcen ací i allà, tot al llarg del
recorregut, perfectament inte-

grades entre la botànica medite-
rrània. “Els pardals ho caguen
tot”, es queixa, molest de no po-
der controlar aquell escenari en
plein air. I així és, sobre el cap
d’una de les seues ballarines, de
la sèrie eròtica grega, hi reposa

un pardalet, que els llauradors
coneixen amb l’expressiu nom
de cagamànecs. El cap de la ba-
llarina és una talaia esplèndida i
l’ocellet dóna una nota vívida a
aquell cos exultant. En l’obra
d’Antoni Miró l’erotisme és
molt present, de vegades d’una
manera quasi obscena. Sobta
una mica això, en un home tan

reservat, tan primmirat. En el
mas té una cambreta —l’habita-
cioneta dels pecats— amb gra-
vats de dones nuetes i eixarranca-
des, amb títols com “Amagatalls
secrets”, “Fent camins” o
“Gran meravella”. Rodin, al seu
costat, feia curt… Li pregunte “i
doncs?”, i dubta, i per fi em diu:
“M’interessa l’erotisme…, i la
pocavergonya, encara més!”. Jo
me’l quede mirant, una mica in-
crèdul. “Sóc vergonyós i els ver-
gonyosos se la lliguen primer”,
rebla divertit. El cagamànecs
alça el vol i es para més enllà, en
una altra escultura de la sèrie
grega, una parella en ple fornici
lúbric i atlètic. Un rossinyol refi-
la, ocult en l’omeda que creix
vora un barranc, i en aquell am-
bient seràfic tot sembla possible.
I seguim caminant, mentre a
poc a poc cau la vesprada, i arri-
ba l’hora en què el pintor, el far
del migjorn, s’ha de posar a tre-
ballar.

“Treballe de nit
perquè em vaig
habituar a fer-ho quan
era molt jove”

Com que Barcelona no
gaudeix de la Fórmu-
la 1 (els imbècils
l’han desplaçada al

circuit de Montmeló i es per-
den els brams dels motors) ni
gaudeix de la Copa de
l’Amèrica (són uns beneits
nostàlgics amb barquetes i
havaneres), organitza una set-
mana de poesia. Par Tutatis!
Ils sont fous, ces catalans!

Una setmana dedicada a
la poesia, ja veus! Quins ba-
baus!

Però, no t’ho perdes, de
dijous a dimecres fan 119 ac-
tes poètics i diverses exposi-
cions. T’ho imagines? 119!
Fins i tot al Palau de la Músi-
ca! Si podrien contractar
Francisco i cloure amb un fes-
tival “de categoria”. Però no.
I ni una traca, ni una paella o
botifarres amb mongetes.
No. Poesia, tu, pura i dura.
119 actes, i el que és més sor-
prenent: la gent hi va. Més
esgarrifós encara: hi va i s’hi
queda el temps que calga.

Només he conegut una bo-
geria semblant: a Kavala, al
nord de Grècia. Una ciutat
menuda que ompli els locals
amb un estrany simposi de
poetes mediterranis. Aquests
van més enllà: cada poeta re-
cita amb la llengua pròpia i
actors locals en llegeixen, pos-
teriorment, una versió en
grec. Ni paella, ni botifarra,
ni suvlaki: a pèl, tio. I les sa-
les plenes. Gent del poble,
gran, jove, nens. Tots callats i
aplaudint cada intervenció.
La poesia no ven (editorial
dixit).

Tornem a Barcelona. Un
exemple: tarda del diumenge
24 de maig. Al Museu Frede-
ric Marès, pati gòtic de taron-
gers (ens ho furten tot), co-
mença un jove poeta, Gonza-
lo Escarpa (Madrid, 1977),
amb una mescla de monòlegs
d’humor (Rubianes, aixeca’t
i mata’l!) i “transgressions”
(caca, culo, pis, ja m’ente-
nen), mentre es caga en Pablo
Neruda i acaba amb un poe-
ma propi totalment nerudià.
Hi continua, amb dos mú-
sics, Salvador Bolufer, i els
seus poemes, un pont de V.
A. Estellés a Bernat i Baldoví
que tampoc no esborrarà
allò que ens diuen afectuosa-
ment en rebre’ns: “Valencià?
Xé, collons!”. Per acabar:
una anorèxica bellíssima, ga-
llega, Yolanda Castaño, fa
una mostra de la seua poèti-
ca visual, artística, coreo-
gràfica i profunda. I en ga-
llec, els de Barcelona són
així. Prèviament havia decla-
rat que, de conflictes lingüís-
tics, només en té qui vol.

En un altre espai, l’organi-
tzació no ha oblidat, afortu-
nadament, convidar Olvido
García Valdés.

A la nit, plaça del Rei, Jo-
sep Tero, un espectacle home-
natge a Maria Àngels Angla-
da. Tanquen amb un poema
que parla d’una vella croata
morta i, amb ella, la llengua
dàlmata, i fa plorar el públic
(i no és per manca d’F1 ni
d’American’s Cup). La poe-
sia no ven. Ni se compra ni se
vende el cariño…

Geopolítica y gobierno del
territorio en España
Joan Romero

ditorial Tirant lo Blanch
alència, 273 pàgines

ADOLF BELTRAN

Continuació del seu llibre
anterior Espanya inacaba-
da (Publicacions de la
Universitat de València,

2006), Joan Romero reprén en
aquest nou treball el tema de l’ar-
ticulació d’un estat federal, dels
seus diferents nivells de govern i
de la seua pluralitat, com a únic
horitzó viable per a Espanya. Ho
fa, no obstant això, amb un to
més crític i una preocupació més
explícita davant les dificultats
que l’establiment de mecanismes
de cooperació i de coordinació,
així com la pràctica d’una bona
gestió pública, troben en la vida
política espanyola. Com és lògic,
influeix d’una manera significati-
va en aquest canvi d’ambientació

l’impacte de la crisi, que ha arra-
bassat d’una manera brutal els
models econòmics, i també hi in-
flueix la destrossa que ha deixat
sobre el territori i sobre la socie-
tat un període de depredació ur-
banitzadora sense precedents, de
“creixement sense desenvolupa-
ment”, com el mateix Romero el
descriu.

Així, els efectes de la crisi del
model econòmic s’entrellacen al
llarg de tot l’assaig amb les argu-
mentacions de caire territorial i
polític. No debades l’especialitat
de l’autor és la geografia huma-
na i ve de lluny el seu compromís
amb una geopolítica de posi-
cions federalistes, una actitud
que el fa sentir cada vegada més
inquiet davant els símptomes de
paràlisi que mostren els actors
polítics i institucionals.

Llibre d’intervenció des d’un
rigor que només pot donar-li un
especialista que ha reflexionat
molt sobre la qüestió, aquest text

de Romero entra a fons en aspec-
tes com la descoordinació i el des-
govern territorial, acusa la políti-
ca de no haver fet els deures i
disseca els impulsos corruptors
que han fet possible que la lògica
del negoci s’imposara a l’interés
general i la cobdícia alterara els
protocols bàsics de l’estat de
dret. Tot això, sense perdre de
vista la perspectiva europea i
mundial, on s’han de cercar les
referències per a evitar el blo-
queig de l’evolució de l’Estat
compost que avui és Espanya en-
vers un federalisme de governs
multinivell que permeta un bon
encaix als nacionalismes i que,
tal com assenyala, done sentit i
faça fructíferes les reformes dels
estatuts d’autonomia que s’han
posat en marxa.

El nou govern territorial i la
nova cultura del territori, als
quals dedica Romero dues sec-
cions del llibre, demanen una re-
generació dels discursos polítics,

una revitalització de l’esfera pú-
blica i un nou equilibri entre his-
tòria, territori, identitat, moder-
nitat i competitivitat que passen
per restaurar la capacitat d’esta-
blir acords i articular consensos
bàsics. Un objectiu que, a la llum
dels exemples que aporta la vida
de cada dia, no pareix fàcil.

Romero aposta, de tota mane-
ra, una vegada esvaït el miratge
del creixement ininterromput,
per mobilitzar els actors polítics i
civils en la transició cap a “una
economia del coneixement i dels
serveis”, dins d’un context on els
estats, les regions i els sistemes de
ciutats són cada vegada més in-
terdependents. Un nou model
productiu, per tant, però també
territorial i, en un sentit més am-
pli, cultural. El llibre va ple d’ar-
guments concrets per a alimentar
aquesta invitació a no deixar-se
endur per la inèrcia i a “redefinir
prioritats”, com proposa en les
conclusions.

A LA LLETRA
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cada banda del cavallet té un parell d’espills per a protegir-se les espatles. “Tenia uns aürts de mort”.

Els efectes del creixement sense progrés
Romero analitza la situació política i territorial espanyola davant una crisi que
revela les febleses estructurals, la ineficàcia en la gestió i la falta de cooperació
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