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Associació Tirant
lo Blanc
València, 64 pàgines
El número cinc de
la revista Nexe, que
edita l'Associació
Cívica Tirant lo

Blanc i que dirigeix
Josep V. Boira, està
dedicada a “la pro-
jecció exterior valen-
ciana”. Hi escriuen
el periodista Enric
Juliana; el conseller
Rafael Blasco; la
presidenta de l’Aca-
dèmia Valenciana
de la Llengua, As-
censió Figueres; els
presidentes del Port
i de la Fira, Rafael
Aznar i Alberto Ca-
talà; els sociòlegs
Gil-Manuel Heràn-
dez i José Miguel Iri-
bas; l'economista
Fracesc Roca i el di-
rectiu Vicent Sos.

País Valencià,
segle XXI (vol.3)
Jordi Muñoz (ed.)

PUV
València, 170 pàgines

La publicació
d'aquesta sèrie de
volums col·lectius,
dins la col·lecció

“Quaderns d’orien-
tació valencianis-
ta”, que editen en
col·laboració la
Universitat de
València i la plata-
forma Valencians
pel Canvi, ha tin-
gut un notable res-
só. Aquesta tercera
part, titulada
“Ara, País Valen-
cià”, té el subtítol
de “reflexions i ex-
periències de la ge-
neració que ve” i hi
escriuen una vinte-
na d’autors nas-
cuts en la segona
meitat de la dècada
dels setanta.

Refugi
incòlume
Eduard Marco

Editorial Denes
Paiporta, 65 pàgines

Dins la col·lecció
Edicions de la Gue-
rra es publica
aquest poemari que

ha guanyat la pri-
mera edició del Pre-
mi Carles Salvador,
convocat per la Uni-
versitat Politènica
de València. El seu
autor, Eduard Mar-
co (Borbotó, 1976)
pertany a una jove i
activa generació de
poetes que ja
compten, com és el
seu cas, amb una
trajectòria significa-
tiva (no debades va
publicar La quadra-
tura del cerlc, l'any
2004, i Càbala,
l’any 2007). Poesia
valenciana d’ara
mateix.

RevistaAssaig Poesia

Probablement, el clima si-
ga una dels pocs fenò-
mens de la naturalesa
quasi tan difícils de pre-

veure, a hores d’ara, com el com-
portament humà. Dijous pas-
sat, a Barcelona feia una vespra-
da de basca densa, humida, ape-
galosa, que exigia una voluntat
poc menys que heroica als atre-
vits que gosaven eixir de casa i
enfrontar-se a l’enervant bany
maria ubicu dels carrers. Són
dies com aquests els que ens fan
descreure que les nostres ciutats
pertanyen al cercle feliç de la ci-
vilització (perquè intuïm que la
civilització, a més de docta i
amable, ha de ser una cosa re-
frescant o, com a mínim, tempe-
rada). Amb tot, en aquella ves-
prada de veres incivil, hi havia
programat un acte que, d’incivil,
no ho era gens: la presentació
del número 61 de la revista
Mètode, a la sala d’actes de l’Es-
pai d’Arts Santa Mònica. És a
dir, que haguérem de fer cara als
elements, i cap allà que vam
anar.

Perquè la revista Mètode
s’ho mereix, sens dubte. Això i
més. Mètode és una revista que
edita la Universitat de València
des del 1992 i que no solament
té l’honor de ser l’única publica-
ció de divulgació científica que
es publica en la nostra llengua
(honor per a ella, però no per a
la resta d’institucions del nostre
domini lingüístic, que bé po-
drien fer alguna cosa. El co-
neixement científic, al capda-
vall, no és cap assumpte fútil),
sinó que, per a molts, és la mi-
llor publicació d’aquesta classe
a tot l’Estat. Per això, ha rebut
una important i molt merescu-
da quantitat de premis en els úl-
tims anys i és, des del febrer pas-
sat, la revista de referència de la
Xarxa Vives, entitat que federa
les vint principals universitats
dels territoris de parla catalana.
Però Mètode no és únicament
una revista de divulga el saber
científic (sense que això siga en
absolut poca cosa). També pu-
blica recerca i, sobretot, intenta
acostar la ciència a la societat
amb investigacions que incides-
quen en la nostra societat i que
responguen a les seues necessi-
tats. També és un espai de troba-
da del món intel·lectual, que in-
tenta esborrar les distàncies que
hi ha entre les denominades
“dues cultures”: la humanística

i la científica. Mètode és una
excel·lent palestra per al debat
d’idees, a més de ser una publica-
ció molt ben escrita. No deba-
des la dirigeix un científic i un
escriptor tan competent com
Martí Domínguez. Fa unes po-
ques setmanes, els editors del
New York Review of Books ens
recordaven que la història i l’a-
saig són una branca de la litera-
tura tan valuosa i tan creadora,
a la seua manera, com ho pu-
guen ser la ficció i la poesia, i
que precisament aquesta branca
ha produït alguns dels millors
textos de la nostra època. Que

també els textos científics poden
ser bona, magnífica literatura,
és un fet que Mètode demostra
en cada número.

En resum, els motius per a
assistir a l’acte eren de pes i el
calor criminal no ens va poder
detindre. La sala de l’espai d’art
Santa Mònica era espaiosa,
però es va omplir ben bé. A més
de l’últim número de la revista,
s’hi presentava la traducció al ca-
talà de l’Autobiografia de Char-
les Darwin, feta per Jaume Te-
rradas, que també ha publicat

Mètode, com a homenatge als
200 anys del naixement de l’insig-
ne biòleg (i escriptor) i als 150 de
la publicació d’un d’aquells lli-
bres que han canviat el món per-
què ens han permés entendre’l
molt millor: L’origen de les espè-
cies. Assistien a l’acte un grapat
de personalitats, entre les quals
el rector de la Universitat de
València, Francisco Tomàs. Els
parlaments van ser breus, per-
què l’aire condicionat no anava
bé i la sala era un forn. Com que
es tractava d’un acte civilitzat,
s’entengué que no calia fer patir
a la audiència més del compte.

Abans dels discursos institu-
cionals, Martí Domínguez va
parlar, amb molta amenitat, de
Darwin, la seua família, el seu
avi poeta, científic —ja
evolucionista— i maçó recalci-
trant; el pare, també maçó, i no
gaire confiat de les habilitats del
seu fill, o la dona, culta i sensi-
ble, però molt religiosa, que sem-
pre va témer que els dubtes del
científic el portaren a mala fi.
També ens va il·lustrar sobre la
meticulositat dels seus treballs.
Perquè a més d’haver demostrat
l’evolució de les espècies en el
temps i d’haver donat una expli-
cació plausible dels seus meca-
nismes, Darwin va fonamentar
les seues tesis amb un seguit d’es-
tudis de detall sobre un ventall
molt ampli de fenòmens de la
naturalesa: les orquídies, els per-
cebes, els gestos dels animals i
els humans, el moviment de les

plantes enfiladisses o els hàbits
dels cucs de terra. Per a un cientí-
fic, com per a un poeta, no hi ha
temes humils. Tot pot ser investi-
gat si ens ajuda a comprendre,
perquè la veritat s’oculta en el
detall.

En la seua època, Darwin va
ser un autor famós i també polè-
mic, i encara ho és, tot i que el
nucli de la seua teoria ara està
tan demostrat que qualsevol ob-
jecció hauria de desqualificar
immediatament a qui la fa.
Abans que el monjo agustí Men-
del descobrira les lleis de l’herèn-
cia, la cosa no era tan clara. Ri-
chard Lewontin sosté que, si Da-
rwin tingué l’èxit que va tindre,
no va ser solament perquè la
seua teoria fóra certa (que ho
era), sinó perquè s’adequava a
les tendències que triomfaven en
el seu temps. El darwinisme, tal
com va ser entés, era una mena
de “capitalisme aplicat a la bio-
logia”. També s’ha sostingut
que el seu èxit es degué, en part,
al fet que Darwin escrivia molt
bé. Per descomptat, si les seues
teories no hagueren estat sòlida-
ment basades en investigacions
rigoroses, això no li hauria ser-
vit de res. Però tampoc hi ha
dubte que escriure bé no li va fer
cap mal. Per això, té molt de
sentit que una revista que aco-
bla la ciència, el pensament i la
literatura li haja fet un homenat-
ge en aquests dies. Mètode se-
gueix el seu exemple, i per això
és un exemple al seu torn.

CARTES DE PROP

Un mètode molt ben aplicat
ENRIC SÒRIA

El 1837 l’aristocràcia criolla cu-
bana va obsequiar Isabel II
amb el ferrocarril de l’Havana
a Bejucal per a transportar la

canya de sucre. Aquell ferrocarril va
ser el primer d’Hispanoamèrica. Al
cap de deu anys, a la metròpoli, s’in-
auguraria el de Barcelona a Mataró; i
després, el de Madrid a Aranjuez,
que una mica més tard es prolongaria
fins a Alacant. A la corona li’l pren-
drien finalment els mambises que van
defendre, a colp de matxet, la seua
llibertat i independència d’un imperi
que s’afonava irremeiablement. Vaig
poder visitar els vestigis d’aquella
proesa d’enginyeria i iniciativa comer-
cial que van dur a terme uns indians
menyspreats, i fins i tot odiats, tant
pel capità general Miguel Tacón com
pel representant del govern espanyol
insular Francisco Dionisio Vives, se-
gons els investigadors d’aquests episo-
dis, i guarde gravats de la primera
estació i dels magatzems que es van
construir a Bejucal, a causa d’una raó
tan règia.

Vaig arribar a Bejucal dos dies des-
prés que el meu avió aterrara a l’aero-
port José Martí, on m’esperaven
Omar Felipe Mauri, president de la
Casa del Escritor Habanero, amb uns
altres col·legues, i la sorpresa de l’ar-
tista plàstic valencià i amic des de feia
molts anys Pepe Buigues. Abraçades,
benvingudes i cap a l’esplèndid hotel
Yagrumas, enmig de la manigua i al
costat d’una llacuna. Va haver-hi un
sopar, mojitos, boleros, cançons revo-
lucionàries i conversacions. Em vaig
alçar enjorn i, quan contemplava
aquella espessor, vaig patir una angi-
na de pit. Un taxi em va traslladar a
un hospital de l’Havana i allà em vaig
estar fins que vaig aconseguir, amb
l’ajuda dels meus amfitrions, que el
metge em donara l’alta amb la condi-
ció que m’instal·lara a Bejucal, on un
cardiòleg em vigilaria la convalescèn-
cia. De manera que em vaig hostatjar
en una casa amb columnes i jardí,
propietat d’un tinent de la Seguridad
que, també per malaltia, estava inac-
tiu. Era jove, negre, atlètic i feia gaire-
bé dos metres d’alçada. Es deia i es
diu Enrique i casa seua i la seua famí-
lia van ser les meues durant la meua
estada a Bejucal. I a Bejucal, amb els
canvis pertinents en el programa que
m’havien preparat, vaig encetar visi-
tes i conferències. A l’ESBU (Escola
Secundària Bàsica Urbana), “l’edat
d’or” d’aquell municipi, me’n van no-
menar professor, com s’indica en l’ac-
ta corresponent, degudament for-
malitzada després de les meues inter-
vencions. Sempre sota la tutela del
cardiòleg i ja bon amic Manuel Ci-
fuentes, em vaig desplaçar a San An-
tonio de los Baños, on hi ha l’Escuela
Internacional de Cine y TV —Es-
cuela de Todos los Mundos— funda-
da per García Márquez, Fernando Bi-
rri i Julio García Espinola, i la Casa
del Escritor Habanero, un edifici co-
lonial, esplèndid i dotat d’una biblio-
teca rellevant en què vaig mantenir
un col·loqui ben animat amb narra-
dors, poetes, periodistes, professors i
dramaturgs i en el llibre d’honor de la
qual em van convidar a deixar cons-
tància del meu pas per una institució
tan entranyable. Enmig de tant de
tràfec i abans de traslladar-me a l’ho-
tel de l’Havana, cada dia escolte la
Maga. La Maga era una jove negra,
amb tres llicenciatures, que se sabia,
com n’hi ha pocs, els prodigis de la
santeria i els misteris d’alguns arbres
que envien bitllets d’amor de cap a
cap de l’illa. De la seua mà i de la de
Lydia Cabrera, autora d’El Monte,
vaig aprendre moltes coses. Ara
m’agradaria renovar-los la meua soli-
daritat. Però crec que les figueres o
els ametlers no estan en aquesta ona.

Regal per
a una reina

E. CERDÁN TATO

‘Mètode’ demostra que
els textos científics
poden ser bona,
magnífica literatura

Jaume Terradas, Xavier Bru de Sala, Francisco Tomás, Anna Ripoll i Martí Domínguez presenten Mètode a Barcelona.
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Entrevista a Vicent Torrent amb motiu de la gira que el grup Al Tall ha iniciat per a presentar

el seu darrer disc � Enric Sòria comenta el paper de ‘Mètode’, la revista de divulgació
científica que publica la Univeristat de València i que acobla ciència, pensament i literatura

El GPS del taxi ens condueix
fins al carrer de Martí Gadea
de Mislata, on té l’estudi Mi-
quel Navarro. Martí Gadea

fou un mossén entranyable, autor
d’un diccionari valencià-castellà i
d’un llibre singular, titulat Burroma-
quia alicantina, on simula un congrés
de rucs en el seu poble nadiu de Balo-
nes. Res no indica que en aquell ca-
rrer —un dels pocs de Mislata que
conserva més o menys l’arquitectura
local— hi puga haver el cau d’un ar-
tista: en l’adreça que ens han donat,
les cases mantenen la seua sòbria
façana tradicional, una d’aquestes co-
ronada amb un retaulet de taulells de
l’Assumpció de la Mare de Déu. I,
tanmateix, Miquel Navarro ens obri
la porta: duu una camissa blanca sen-
se coll amb les seues inicials brodades
i a la butxaca llueix una rutilant
Mont-Blanc. L’estudi és un vell ma-
gatzem de drogueria, amb un sostre
que manté tot el sabor de l’època.
Les escultures de Miquel Navarro hi
llueixen amb una especial intensitat:
ens mostra la seua última obra, titula-
da Col·lapse, una ciutat imaginària
on s’acumulen les peces, amb el seu
particular llenguatge. “Sempre hi ha
una metàfora en la meua obra”, diu
encenent-se una cigarreta, i anant
amunt i avall, “una ciutat arqueològi-
ca, primitiva, que apel·la a l’origen, a
l’embrió de totes les coses”. I afig:
“La pintura de Miró té això, una co-
sa primitiva, que cerca l’origen”.

Li pregunte si l’estudi ha influït
sobre ell, si d’alguna manera ha inte-
raccionat amb el paisatge. “Ja ho
crec! Jo m’he criat a Mislata, que era
un poble molt especial: d’una banda,
hi havia una intensa activitat indus-
trial, com ara la fàbrica Payá, i de
l’altra, era un poble agrícola, amb les
séquies i la vida dels llauradors. La
meua obra poa d’aquests dos univer-
sos, l’industrial i l’agrícola. En les
séquies jo feia figuretes amb el fang,
amb l’argila. Sempre he treballat l’ar-
gila, que és la base de tot… Però
també capturava insectes, parotets,
tota mena de cucs… Sóc el fruit
d’aquell moment”. Miquel em mira
amb intensitat, una mirada tan pro-
funda com fugissera: no para quiet,
fins i tot resulta una mica difícil man-
tindre la conversa amb ell. “Sí, a
València la vida hauria estat molt
distinta… Ací criava cucs de seda,
collia les fulles de les moreres del
camp. Mon pare era ebenista i des-
prés es va dedicar a la comercialitza-
ció de cebes i creïlles… Jo he viscut
entre cebes i creïlles!”.
 Passa a la pàgina 2

El Vaticà i els bisbes soste-
nen una teoria segons la
qual un microscòpic gru-
moll cel·lular és un ciuta-

dà amb tots els drets civils i reli-
giosos. Déu, asseguren, infon
l’ànima espiritual en el moment
que l’òvul rep l’espermatozou

no se sap què hi pot fer un
esperit en un lloc tan difícil,
però tant se val—, i a partir
d’aquell moment tenim ja com-
plet un ésser humà perfectament
batejable. Si cregueren realment
en aquesta insigne collonada teo-
lògica, el Codi Canònic establi-
ria que tot grumollet cel·lular
aparegut viu a la llum per qualse-
vol causa, hauria de ser ràpida-
ment batejat i hauria de ser ins-
crit en el registre parroquial co-
rresponent. Però no tinc notícia
que hagen batejat mai un em-
brionet gros com un cap d’agu-
lla. Perquè un embrionet gros
com un cap d’agulla encara no
té ànima espiritual, no senyor, i
aquesta ha estat la doctrina anti-
ga de l’Església, abans d’inven-
tar-se les insostenibles teories
que ara fan circular. El proble-
ma és que els bisbes —i la dreta
espanyola— no llegeixen els clàs-
sics cristians. Si almenys llegiren
Dante, s’estalviarien aquests
errors herètics que ara escam-
pen. Dante, en efecte, bon co-
neixedor de Tomàs d’Aquino,
de la doctrina dels sants pares i
de la ciència del seu temps, expo-
sa un esplèndid resum d’embrio-
logia humana en el cant XXV
del Purgatori. La llavor mascu-
lina dins del receptacle femení
forma una mena de petit coàgul,
que primer té una mena d’“àni-
ma” vegetal (si fóra una planta
s’acabaria ací el procés, sugge-
reix Dante), després com d’ani-
mal elemental, i finalment serà
capaç d’acollir una ànima racio-
nal: “Obre el pit a la veritat que
ve, / i sàpigues que, en el mo-
ment que el fetus / ja té un cer-
vell complet i articulat, / Déu, el
primer motor, se’l mira, alegre /
per tan gran art de natura, i li
inspira / un esperit nou i ple de
potències”, etcètera. A Déu Nos-
tre Senyor, pensa Dante Alighie-
ri, no se li acudiria inspirar un
esperit, és a dir, insuflar vida
pròpiament humana, en un
“coàgul” o en un embrionet sen-
se “cervell complet i articulat”.
És clar que als bisbes i al Vaticà
sempre els queda el recurs de po-
sar la Divina Comèdia a l’índex
de llibres prohibits. No obren el
pit a la veritat que ve, sinó a la
burrera que va.

ESTUDIS D’ART Miquel Navarro

Una combustió constant
Textos: MARTÍ DOMÍNGUEZ � Fotografia: JESÚS CÍSCAR

Embriologia
JOAN F. MIRA

“M’ho han prohibit tot: menjar, beure... Açò és l’única cosa que em queda: Fumar!”.


