
Lluís Alpera va convertir-se,
amb plena consciència i
contra totes les pors i fugi-
des que una època fosca i

terrible propiciava, en la baula im-
prescindible perquè la poesia escri-
ta en català al nostre país continua-
ra el seu difícil camí de qualitat i
modernitat que era la seua única
salvació. I ho va fer des de la quali-
tat i la modernitat que aquells
anys cinquanta i seixanta deman-
daven. Amb una poesia d’ulls
oberts i claríssims que sabien
veure, reflectir i denunciar una rea-
litat profundament enemiga de
l’ésser humà, ja aleshores, com va
assenyalar Salvador Espriu, des
de la seriositat i la coherència
d’una obra perfectament travada i
personal, amb aquell do i sentit
del ritme, aquella preferència a
l’abundor, a l’amplitud i als precio-
sismes, aquell llenguatge
excel·lent, que feien del crit i la
denúncia, com només sap fer-ho
la veritable poesia, autèntica
cançó del dolor universal i per
això, sobretot per això, útil.

Si no es va saber, o voler, veure
i valorar la importància d’aquest
esforç i aquesta obra en la dècada
posterior, amb anhels d’altres mo-

dernitats diferents i tantes vega-
des desenfocades, va ser per la ne-
cessària, sembla, encara que injus-
ta, miopia plena d’egoismes que
comporta sempre, en el nostre ofi-
ci, tot canvi generacional en la llui-
ta per imposar gustos i tendències
i, per què no dir-ho?, aconseguir
dominacions i prebendes, per més
minses i irrisòries que es vegen
des de fora del nostre àmbit.

Ni aleshores ni ara es pot discu-
tir la significació i la qualitat
d’aquella obra primera de Lluís
Alpera, d’aquelles Dades de la his-
tòria civil d’un valencià que posa-
ren la poesia valenciana en la mo-
dernitat i li donaren ales d’espe-
rança, i que havien sorgit del ma-
teix tarannà, de la mateixa acti-
tud, dels mateixos materials en
realitat, que han informat tota la
seua obra posterior. Perquè a
aquest navegant insubmís, a

aquest cercador constant d’Íta-
ques que és Alpera, l’han impul-
sat sempre, abans i després i ara,
els mateixos vents, els vents del
risc i del compromís, de la “inge-
nuïtat” lúcida i necessària, de la
coherència i la constància, de
l’apassionament. Si no, per quins
set sous una travessia vital i una
obra tan diverses i tan identifica-
bles, tan extremes, tan fecundes?

Només qui, com ell, entén la
vida com un incendi i vol expres-
sar sense embuts la tensió vital
interna que en cada moment el
crida, i té prou saviesa d’ofici per
a fer-ho, pot obrir-se a noves expe-
riències poètiques sense trair el fil
de la identitat i la coherència.
Amb aqueixa saviesa d’ofici i
amb aqueix gust pel risc i l’aventu-
ra, per l’autenticitat per damunt
de tot, Lluís Alpera ens ha anat
oferint sorpreses poètiques magní-

fiques els últims vint-i-cinc anys
que han enriquit de manera ex-
traordinària el nostre panorama
poètic. Des d’aquell mític ja Su-
rant enmig del naufragi final…
fins al recent El nou rapte d’Euro-
pa, passant pels imprescindibles
Tempesta d’argent i Els dons del
pleniluni i els exquisits L’empera-
driu d’Orient i Amb cendres i dia-
mants, la poesia d’Alpera ha estat
sempre la veu fidel i alhora intrèpi-
da que ens ha despertat de letar-
gies i rutines i ens ha enfrontat al
que significa l’exigència i el com-
promís davant un mateix i davant
la paraula poètica.

Una exigència i un compromís
que, més enllà de la seua poesia,
ha mantingut sempre envers la
seua llengua i el seu poble, tan
ingrats tan sovint, i envers la poe-
sia dels altres, dels seus com-
panys, amb l’estudi i la promoció

incessant de l’obra de poetes com
Joan Valls, Vicent Andrés Este-
llés, Maria Beneyto, Jaume Bru i
Vidal o Carmelina Sánchez-Cuti-
llas, que fa tan poc que ens ha
deixat. I també, i això no ho obli-
de mai, amb un fum d’articles en
defensa sempre dels poetes i de la
poesia valenciana. El coratge i la
constància demostrats per Alpera
en aquesta tasca, duta a terme des
de la perifèria de la perifèria i tan-
tes vegades, ai!, contra la incom-
prensió i la indiferència generals,
corroboren, si calia, la justícia i la
necessitat d’aquest homenatge.

En un poema dedicat a Josep
Maria Llompart, Lluís Alpera va
escriure aquests versos: “Tu ets
un dels qui saben / el que cal: aga-
far ben a punt / els dos carboncles
ardents, / el llegat i la flama, i
fixar-los / coratjosament / a la me-
mòria dels qui ens llegiran”.

Ara és ell qui els mereix,
aquests versos. Perquè ell també
ha sabut el que cal. I ho ha fet. I
ens ho ha donat amb escreix.

Fragment de la intervenció divendres
passat, dia 29, en l’homenatge a Lluís
Alpera dins els Premis de la Crítica
dels Escriptors Valencians.

HOMENATGE A LLUÍS ALPERA

El navegant insubmís
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Amb els seus noranta-sis
anys molt ben portats,
Alejandra Soler Gilabert
ens rep animadament al

seu pis de València, la ciutat na-
tal, on viu des que el 1977 s’hi va
traslladar des de Madrid, set
anys després d’haver tornat de
l’URSS amb el marit, Arnaldo
Azzati, fill de Fèlix Azzati i perio-
dista com el seu pare. Un pis ple
de llibres i documents sobre els
quals confessa, “estic convençu-
da que tenen relacions sexuals,
perquè crien i cada volta n’hi ha
més… Ja no sé què fer”.

Ha tingut una vida d’aventu-
res que sap contar amb molta
desimboltura, barrejant drama i
comèdia —la guerra d’Espanya,
l’exili fent tombs, primerament,
per França en camps de concen-
tració i, després, a l’URSS, la Se-
gona Guerra Mundial al front de
Stalingrad amb els seus alumnes i
la llarga estada a Moscou.

Aquesta vida la va relatar,
“no perquè crega que paga la

pena, sinó per no sentir més el meu
nebot que no parava d’insis-
tir-m’hi”, explica—, en un llibre
que edità ella mateixa el 2005 i que
en un tres i no res va quedar exhau-
rit.

Ara, Publicacions de la Univer-
sitat de València traurà una segona
edició de La vida és un caudaloso
río con peligrosos rápidos, autobio-
grafia subtitulada “Al final de to-
do… sigo comunista”, que defineix
la posició política de l’autora, fidel
a una ideologia vista amb un sentit
crític que no l’abandona mai.

La realitat soviètica amb
ulls propis

Alejandra recorda amb agraï-
ment el paper que en la seua for-
mació ocupà una professora
d’Història, Carmen García de
Castro, en unes escoles influïdes
per l’ideari de la Institución Li-
bre de Enseñanza. A la Universi-
tat de València va estudiar Filoso-
fia i Lletres, amb la perspectiva
d’especialitzar-se en història.
D’aquest temps recorda Gómez
Nadal: “Era una persona encan-

tadora. Les seues classes eren
magnífiques. Ell no sabia que jo
era comunista, ni jo que ell ho
fóra, però les seues classes esta-
ven molt ben orientades per la
concepció marxista de la història
i eren per a mi una festa. Teníem
una edat molt pròxima, només
ens separaven set anys. Jo havia
entrat al PCE el 1935, en l’últim
curs universitari; a la Federació
Universitària Escolar, la FUE,
vaig ingressar el 1928, a l’Institut
Lluís Vives. Després de la guerra,
al desembre del 1960 en un viat-
ge a París, el vaig buscar, amb
Arnaldo, i parlàrem una vespra-
da sencera. La seua primera do-
na, Teresa Andrés, també la vaig
conéixer, durant la guerra, enca-
ra que havia sentit parlar-ne
abans, en part perquè hi havia
molt poques dones comunistes.
Ara estic llegint els diaris de Na-
dal, amb molt d’interés”.

Recorda també els ensenya-
ments del catedràtic José Deleito
Piñuela: “Hauria d’haver-me diri-
git la tesi doctoral. Tots els mate-
rials que tenia per a fer-la els des-

truïren els feixistes quan m’en-
vaïren la casa de València el 1939.
Venien a buscar-me, però jo estava
en un camp de concentració al sud
de França. Detingueren el meu pa-
re, un republicà que em va educar
amb un gran respecte per la meua
llibertat personal”.

Com a uns altres, l’estada a

l’URSS li va permetre veure la rea-
litat soviètica amb ulls propis: “Hi
vaig conéixer molts casos de proble-
mes amb el partit. Com el d’Irene
Falcón, secretària de Dolores Ibá-
rruri, que es va quedar sense faena
perquè tenia una relació personal
amb un dirigent del partit txec que
fou penjat com a presumpte
traïdor. O el d’Andrea Familiari,
un italià que havia dirigit el pe-

riòdic del PCE a València i era ca-
sat amb Paz Azzati, una germana
del meu marit. Ell anà a l’URSS,
però ella passà ací molts anys a la
presó. Andrea se’n tornà a Itàlia,
féu gestions fins que l’alliberà, ja
que ella, pel matrimoni, tenia la
nacionalitat italiana, i va escriure
un relat molt crític amb la vida a
l’URSS, i el meu marit, que l’havia
recomanat perquè treballara a
l’emissora de ràdio on ell estava, va
perdre la faena per haver emparat
un altre enemic del poble”.

L’eixida de l’URSS va ser una
altra peripècia: “No teníem passa-
port, ni identificació. Arribàrem a
Le Bourget, donàrem els noms i
ens declaràrem apàtrides. A París,
ens feren anar cada dia tota una
setmana a l’ambaixada, fins que
ens digueren que, sense papers, Es-
panya acceptava el nostre retorn”.

Tornada a Espanya sense
papers

“Va ser el 16 de febrer de 1971,
l’aniversari del triomf del Front
Popular. Ens acollí Laín Entral-

go, José, el comunista, que tam-
bé havia estat a Rússia; no Pe-
dro, però Pedro ja estava malquis-
to. L’endemà ens van rebre en
diferents despatxos a la Puerta
del Sol i després d’alguns interro-
gatoris sobre amistats en l’URSS
i unes altres coses, ens donaren el
DNI, però amb numeracions tan
baixes que de seguida ens crida-
ren l’atenció; probablement eren
un senyal per si mai la policia ens
els demanava”.

Tractà de trobar faena en l’en-
senyament: “Vaig anar al Ministe-
ri d’Educació, a Madrid, perquè
volia treballar, fer classes com a
Rússia, on havia dirigit un depar-
tament universitari; molt bones
paraules, però degueren pensar
‘aquesta roja, què vol?’, i així em
vaig quedar. Gràcies que els amics
—Laín, August Vidal— propor-
cionaren a Arnaldo traduccions i
amb això poguérem viure”.

La llarga estada soviètica l’om-
pli encara de records. “A l’URSS,
tardàrem molt a veure que no tot
era clar. Entre altres coses, per-
què la gent no en parlava. En el
llibre en done detalls. Per exem-
ple, el cas del general Rokossovs-
ki, que en començar la Segona
Guerra Mundial estava empreso-
nat com a enemic del poble. Arri-
baren els nazis a Moscou, i de
seguida el restituïren i li donaren
un cos d’exèrcit. Al més imbècil
se li acut que, si haguera estat un
enemic del poble, això era propor-
cionar-li un instrument per a pas-
sar-se a l’altre bàndol. Ell no ho
va fer i arribà a Berlín. És a dir,
que no era un ‘enemic del poble’.
I després vingueren fets com els
de Txecoslovàquia. Els russos
continuaven sense parlar, però tu
no ets imbècil i comprens que
allò no era com ho pintaven. Em
dol, perquè continue sent comu-
nista, creient en la utopia comu-
nista. En diuen ‘socialisme real’,
però en realitat no s’ha posat mai
en pràctica el projecte comunista.
Potser en un altre país, a Anglate-
rra, a Alemanya, on hi havia pro-
letariat, revolucions industrials
prèvies, però a Rússia encara hi
havia serfs en el segle XIX. Quina
consciència de classe podien te-
nir? Ara, continue sent comunis-
ta, cotitze al partit i tot això, tinc
el carnet… Bé, no he pogut con-
servar el carnet de l’època en què
vaig entrar al PCE, perquè en
arribar a l’URSS haguérem de do-
nar tots els nostres papers. Per a
què? Per què no me’ls tornaren
quan vaig eixir d’allà? No ho sé”.

Els records d’Alejandra Soler
Publica un relat de les seues aventures en la Guerra Civil i la Segona Guerra Mundial

Alejandra Soler, a la seua casa de València. / JESÚS CÍSCAR

“A l’URSS,
tardàrem molt
a veure que no
tot era clar”
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Ve de la pàgina 1
Maties Segura és partidari de
la transversalitat, per la qual
cosa el cinema en valencià s’ha
inclòs en la programació d’acti-
vitats generals de la Universitat
Jaume I, en un “cicle de cinema
per a la comunitat universi-
tària” al costat de les programa-
cions del Consell d’Estudiants i
de l’Aula de Cine. “Les nostres
són les que més espectadors
han aportat”, indica. “Ha estat
possible gràcies a les
pel·lícules, que són bones”. Al
seu torn, Josep Vicent Boira
descriu els criteris per a la selec-
ció de les cartelleres: “Un crite-
ri n’és la qualitat, l’altre el fet
que els títols siguen d’interés
per al públic, i el tercer se cen-
tra en les produccions directa-
ment rodades en valencià o pro-
cedents de la nostra àrea lin-
güística”.

Vicky Cristina Barcelona, de
Woody Allen; Austràlia, de Baz
Luhrmann; L’advocat del te-
rror, de Barbet Schroeder, India-
na Jones i el regne de la calave-
ra de cristall, de Steven Spiel-
berg; Elegy, d’Isabel Coixet, o
Els nens de Huang Shi, de Ro-
ger Spottiswoode, són alguns
dels films doblats o subtitulats
que s’han projectat en aquesta

temporada de Cinema en valen-
cià. En versió original, s’ha ofe-
rit la pel·lícula Forasters, de
Ventura Pons, que fa una ver-
sió cinematogràfica d’una obra
teatral de Sergi Belbel.

“Les versions originals subti-
tulades permeten l’aprenentat-
ge de llengües i veure cine de
qualitat”, comenta Josep Forca-
dell, que de totes maneres creu
que “és una llàstima no poder
tenir una indústria valenciana
de doblatge en bones condi-
cions”. Tant ell com Josep Vi-
cent Boira expliquen que s’ha
de recórrer a pel·lícules dobla-
des a Catalunya si es vol oferir
cinema als valencians en la
seua llengua. “El del doblat-
ge”, diu Boira, “és un proble-
ma lligat a les dificultats del
sector audiovisual valencià.
Normalment, hem de recórrer
a les còpies que hi ha disponi-
bles a Catalunya”.

“Les universitats fem un es-
forç que no ens correspon”, re-
coneix Segura. “En certa mane-
ra suplim l’administració”, ex-
plica Forcadell. “La nostra ex-

periència demostra
que, on hem fet cinema
en valencià, atesa la res-
posta de públic, els res-
ponsables de les sales
es mostren proclius a
assajar l’experiència
sempre que algú aporte
un cert incentiu”. Boi-
ra coincideix amb
aquesta observació i
afirma: “Faríem una
crida al sector privat,
en el sentit que estem
disposats a treballar
amb empreses interes-
sades en l’oferta de ci-
nema en valencià, que
hem demostrat que és
possible”.

La mirada, inevitable-
ment, es fixa en un pano-
rama com el de Catalu-
nya, on la cartellera co-
mercial inclou mitja dot-
zena de sales a Barcelo-
na i una desena en altres
ciutats que projecten
pel·lícules en català.

De moment, a més
d’alguna ajuda de
l’Acadèmia Valenciana
de la Llengua (que des
de fa dos anys hi aporta
una subvenció modes-
ta) i de la col·laboració
amb alguns ajunta-
ments on es fa el cicle,
com el de Gandia, la
iniciativa de les univer-
sitats valencianes (les
cinc públiques: Valèn-
cia, Politècnica, Jaume
I, Alacant i Miguel Her-
nández) troba complici-
tat en instàncies com el
festival Inquiet, de cine-
ma en valencià, i la Fe-
deració Escola Valen-
ciana. Amb aquesta úl-
tima, a Alacant s’ha
desenvolupat enguany
una nova idea: les ses-
sions matinals de cine-
ma en valencià, adreça-
des a alumnes de pri-
mària i secundària.

A més de pel·lícules
específiques per al pú-
blic infantil com Bolt i
Madagascar II, en les
cinc sessions d’aquestes
matinals s’han projectat
Indiana Jones IV, Vicky
Cristina Barcelona i Els
nens de Huang Shi. Hi
han assistit un miler d’es-
tudiants procedents
d’instituts de Callosa de
Segura, Elx o Sant Vi-
cent del Raspeig, d’un
col· legi públic d’acolli-
da d’immigrants com és
el Sant Roc d’Alacant, i
del col·legi Costa Blan-

ca, “centre on hi ha molta polè-
mica perquè s’ha suprimit la lí-
nia en valencià per a implantar-
hi una línia d’anglés experimen-
tal”, precisa Josep Forcadell.

Quin artista no ha tingut
la temptació de la mira-
da original? Quin poe-
ta, músic o pintor no ha
cregut mai que l’única

justificació possible del seu art
havia de ser necessàriament la
novetat? L’originalitat —“tenir
veu pròpia”, que és com alguns
s’hi refereixen sense comprome-
tre’s en excés amb referents que
ja no són moda—, fer el que
uns altres no han pogut o no
han sabut, com si en l’art tam-
bé haguérem de creure en el pro-
grés que considerem imprescin-
dible en altres àmbits, com ara
el de la recerca científica. L’as-
sumpte és vell i ha generat rius
de tinta, però me l’he trobat de
nou en un llibre esplèndid publi-
cat fa poc i confesse que no he
sabut esquivar-lo. Parle de les
converses entre Georges Rai-
llard i Joan Miró, originalment
publicades en francés (Ceci est
la couleur de mes rêves, Le
Seuil, 1977), i que ara ha tra-
duït, amb una pulcritud que fa
enveja, Joaquim Sala-Sanahuja
(El color dels meus somnis, Lleo-
nard Muntaner, editor, Palma,
2009). Miró, que Raillard sap
dur sempre al moll dels proble-
mes, fa de la mirada original un
dels referents de la seua re-
flexió, perquè l’artista madur és
l’únic capaç de “retrobar la mi-
rada primitiva, la mirada salvat-
ge, la mirada verge”. Raillard,
coneixedor del més recòndit de
l’obra del pintor i expert en as-
sumptes de relacions entre lite-
ratura i arts plàstiques, quasi li
ha dictat l’expressió, perquè és
com la conclusió d’un seguit de
premisses que el diàleg ha anat
posant damunt la taula, com
ara la que afirma que cal “obli-
dar allò que ens ha format” o,
en termes mironians, que molt
sovint són, com és sabut, els
dels surrealistes, que cal “assas-
sinar la pintura”. I els mitjans
específics també formen part
de l’aprenentatge. Cal, doncs,
oblidar-los, cal que ens allibe-
rem dels llocs comuns de la pin-
tura rònega perquè “en la mira-
da també hi ha coses òptiques
que impedeixen de veure com
s’ha de veure”.

Les converses que recull el
llibre tingueren lloc la setmana
del 3 al 8 de novembre de 1975,
a Palma. Eren els dies que to-
thom vivia pendent de la mort
de Franco, fet que finalment
s’esdevingué el 20 d’aquell ma-
teix mes. Miró, a tot això, tenia
més o menys l’edat del dictador.
Raillard li ho recorda, després
d’haver-li insistit sobre aquella

resposta que havia donat a
Georges Duthuit, “Jo em situo
estrictament en el terreny de la
pintura”, a propòsit del compro-
mís de l’artista en una Espanya
sotmesa aleshores a la repressió
despietada del franquisme. Crec
que paga la pena resseguir tam-
bé aquest fil al llarg de les cator-
ze converses. Al capdavall, el
compromís de l’artista és un as-
sumpte també perenne, com el
de l’originalitat, i si en l’època
de la dictadura algú podia pen-
sar que l’únic art realment com-
promés era el que se sotmetia a
les necessitats de la lluita contra
el règim (en la mateixa línia que
aquell conegut cartell, “Aidez
l’Espagne”, del mateix Miró),
no ha perdut motius per a se-
guir pensant alguna cosa sem-
blant de l’art contemporani, al
qual no li falten perversions so-
cials per a denunciar. Llegir les
converses des d’aquesta òptica
significa estar disposat a trobar-
te un Miró capaç de creure’s pin-

tor per damunt de tot, però tam-
bé de crear el tríptic L’espe-
rança del condemnat a mort,
que va enllestir el mateix dia
que donaven garrot a Salvador
Puig Antich. I sobretot capaç
d’afirmar sobre aquesta curiosa
sintonia que no es tractava de
cap “coincidència
intel·lectual”, sinó d’una “coin-
cidència màgica”. “Jo tan sols
volia netejar les brotxes”, afir-
ma Miró, convençut que com-
prometre’s no significa posar
els pinzells al dictat de la revolu-
ció, sinó compartir l’esperit del
canvi, del progrés, en la mesura
que portes la teua creació al ni-
vell màxim de convicció i de co-
herència. Tant de bo tots els
compromisos artístics tingueren
a veure amb la neteja de les bro-
txes. Opine que és preferible el
compromís que deriva d’un text
en què només preteníem provar
el llapis, que aquell premedita-
dament concebut i reduït a la
defensa d’uns dogmes determi-
nats. Ho dic perquè, si en aquell
l’espontaneïtat funciona quasi
sempre com una garantia de sin-
ceritat, en aquest, la premedita-
ció, molt sovint, és simplement
vestidura i excusa d’una creació
artística poc satisfactòria.

“Normalment, hem de
recórrer a les còpies
que hi ha disponibles a
Catalunya”

A MANERA DE TASCÓ

Netejar les brotxes
VICENT ALONSO

A. B.

Algunes produccions de
l’audiovisual valencià
han tingut èxit en Canal
9”, indica Josep Vicent

Boira, de la Universitat de Valèn-
cia, per desmentir un cert tòpic
segons el qual la televisió autonò-
mica (des dels temps d’Amadeu
Fabregat, quan encara governa-
ven els socialistes) va prescindir
de pel·lícules doblades a causa
de la seua qualitat deficient. “És
una llàstima”, comenta per
compte seu Josep Forcadell, de la
Universitat d’Alacant, “que no
disposem d’una indústria valen-

ciana del doblatge més sòlida”. I
Maties Segura, de la Universitat
Jaume I, lamenta que les inter-
ferències ideològiques i sociopolí-
tiques dificulten la disponibilitat
d’una producció audiovisual vàli-
da independentment del territori
de llengua catalana on haja estat
doblada.

La realitat és crua. Al País Va-
lencià, la faena dels estudis de
doblatge s’ha reduït a la mínima
expressió. La Generalitat va dis-
tribuir l’any 2008 un total de
244.800 euros entre 42 produc-
cions presentades per una dotze-
na d’empreses. Es tractava, majo-

ritàriament, de documentals i
curtmetratges. De les pel·lícules
per a la cartellera comercial de la
temporada, res.

A Catalunya, d’acord amb la
informació de l’Institut Català
d’Indústries Culturals, s’han do-
blat al català, des dels anys noran-
ta, 139 pel·lícules d’animació, 66
llargmetratges per a tots els pú-
blics, 222 llargmetratges per al
públic adult i 45 pel·lícules de
gran format. D’altra banda,
s’han produït 101 pel·lícules en
versió original catalana i s’han
subtitulat un total de 102 llargme-
tratges.

Cartells del cicle corresponents al 2007 i 2008.

El problema del doblatge

“En certa manera,
les universitats
suplim
l’administració”

Joan Miró, l’any 1978, a Madrid, en una exposició antològica. / JOAQUÏN AMESTOY

Comprometre’s no
significa posar els
pinzells al dictat de la
revolució
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