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Una de les qualitats
més envejables dels
infants és la seua ca-
pacitat per a bastir

ficcions de les coses
més senzilles, per a fa-
bricar històries amb
un ús de la fantasia
que encara no es veu
entrebancat per les
demandes de la
lògica i el sentit
comú. Aquest llibre
conta la història de
Paula i el seu germà
Miquel, que van al
poble a passar les va-
cances i, tot passe-
jant, troben una casa
tenebrosa que està a
tocar de la seua. A la
porta hi ha una do-
na amb el nas molt
llarg i una berruga.
Serà una bruixa?

Joan Fuster
i l’anàlisi de la
realitat social
Gustau Muñoz (ed.)

PUV
València,102 pàgines

La Càtedra Joan
Fuster i l’Ajunta-
ment de Sueca orga-

nitzen cada any una
Jornada Joan Fus-
ter. Aquest volum re-
cull les intervencio-
ns que es van pro-
duir en la sisena
edició d’aquesta tro-
bada, celebrada l’11
de novembre del
2008. Amb la
pretensió d’analit-
zar quines foren les
opinions de l’assagis-
ta sobre diferents as-
pectes de la realitat
social, hi escriuen
Ernest Garcia, Vi-
cenç M. Rosselló,
Ernest Reig, Adolf
Beltran i Josep Ra-
moneda.

Les festes de
xiquets
Àlvar Monferrer

Consell Valencià
de Cultura
València, 326 pàgines

Àlvar Monferrer
(Les Useres, 1940)
és un estudiós dels

costums populars
que ja ha demostrat
la seua curiositat
per les activitats rela-
cionades amb les fes-
tes i els rituals. En
aquest cas, aborda
el tema des de la
perspectiva del món
infantil. Amb una es-
tructura acoblada al
cicle de l’any, fa una
tipologia de les fes-
tes infantils valencia-
nes, analitza el prota-
gonisme dels xi-
quets en les celebra-
cions i en descriu
una bona quantitat,
d’acord amb els
llocs i les varietats.

InfantilAssaig Assaig

Em vaig assabentar di-
lluns passat, tot llegint
un d’aquells articles, so-
vint irreverents i sem-

pre interessants, que cada dia pu-
blica Sebastià Alzamora al diari
Avui: dos poetes valencians han
trobat un llibre parcialment
inèdit de Vicent Andrés Estellés
a l’arxiu de l’Ajuntament de
Gandia. Les circumstàncies de
la troballa són curioses, i les de
la seua pèrdua prèvia, més enca-
ra. En el seu article, Alzamora
en descriu els detalls amb gracio-
sa exactitud.

Resulta que Maria Josep
Escrivà i Josep Lluís Roig, a
més de ser dos excel·lents
poetes per dret propi, tenen la
lloable curiositat d’interessar-se
per la literatura dels seus prede-
cessors i la voluntat de donar-la
a conéixer, i pretenien fer una
antologia dels premis Ausias
March de Gandia, per celebrar
el cinquantenari de la seua pri-
mera concessió, en 1959. És
una bona iniciativa, perquè els
de Gandia són uns premis pres-
tigiosos. En mig segle, la
nòmina dels seus guanyadors és
de molta distinció i dibuixa un
panorama ben instructiu del
que han donat de si les nostres
lletres i també dels peculiars alts
i baixos de la seua recepció pú-
blica. Hi podem trobar noms ja
clàssics com els de Pere Quart,
José Agustín Goytisolo, César
Simón, Joan Valls Jordà, Matil-
de Llòria, Maria Beneyto, Lluís
Alpera i el mateix Estellés; repre-
sentants conspicus de la
generació dels 70 com Josep Pie-
ra, Marc Granell, Jaume Pérez
Montaner, Gaspar Jaén Urban
i Vicent Alonso, i poetes més
joves, alguns que ja no ho són
tant, com Antoni Ferrer, Vicent
Salvador, Antoni Vidal Ferran-
do, Josep Ballester, Vicenç Llor-
ca o Ramon Guillem, i d’altres
que encara sí, com Iban Llop i
Àngels Gregori. El cas és que
els antòlegs es van posar a re-
moure paperassa i, entre factu-
res i albarans diversos, es van
trobar amb l’original del llibre
d’Estellés que havia guanyat el
premi el 1966, L’inventari cle-
ment. La sorpresa dels investiga-
dors va ser quan comprovaren
que aquest original no correspo-
nia exactament al llibre que,
amb el mateix títol, es va publi-
car finalment el 1971. De fet,
incloïa un grapat de poemes

que, fins ara, no s’han editat
mai.

¿Què havia passat? Per a en-
tendre-ho, cal saber que, durant
el franquisme, els premis de Gan-
dia van patir moltes dificultats i
que, quan es tractava d’obres en
valencià, la publicació del llibre
guardonat no estava ni molt
menys garantida. La veritat és
que, fins als anys 70, les autori-
tats van fer tots els possibles per-
què el valencià desapareguera de
la llum pública —ni llibres, ni
revistes, ni teatre, ni escola, ni
cartells, ni res, o amb comptago-
tes— i cal dir que ho van aconse-

guir. El millor poeta valencià del
segle XX, Vicent Andrés Este-
llés, en va ser una víctima més.
Quan per fi va poder publicar el
llibre, 5 anys després del premi,
resultà que a l’Ajuntament ha-
vien extraviat l’original i l’autor
no en conservava cap còpia sen-
cera a casa. Llavors, el va haver
de reescriure. Va incloure un terç
dels poemes anteriors —d’aque-
lls que n’havia guardat els esbo-
rranys— i els va acompanyar
amb un bon grapat de nous. La
resta va quedar oblidada, fins
ara.

La notícia és magnífica
—perquè els poemes d’Estellés
d’aquells anys sempre són molt
bons—, i al mateix temps és des-
concertant. En llegir-la, he pen-
sat que una cosa així només po-
dia passar-li al poeta de Burjas-
sot, que era la desorganització
en persona, però després he aca-
bat adonant-me que el fet no és
tan estrany. Estranyes, només
ho eren les circumstàncies, que
feien de la literatura en valencià
un laberint amb molt poques
eixides. Que un Ajuntament per-
da un original, ni era notícia fa
quaranta anys ni ho és ara. Ja és
més rar que l’autor mateix no
en guarde còpia, però la casa
d’Estellés era un desordre, i ell,
una màquina desenfrenada de
compondre versos que sabia
que no podria publicar. I quan
per fi, inopinadament, li perme-
tien de fer-ho, no desaprofitava
l’ocasió. Cap poeta del món
deixaria passar l’oportunitat de
publicar un llibre, i més si aques-
ta oportunitat no es presenta
quasi mai.

El que molts pocs poetes
d’aquests món haurien pogut
fer és reescriure un llibre de cap
i de nou, de pressa, per necessi-
tats editorials, i que el resultat
fóra L’inventari clement que
fins ara hem conegut, que és un
gran llibre. I és que Estellés vi-
via immers en la poesia. Ell ma-
teix ho deia, que el seu cap era
un camp de batalla on pugna-
ven coses i paraules, amb pressa
per escriure-les, per deixar-nos

compte de tot. Per això, per a
ell, llançar-se a escriure, amb
qualsevol pretext, era “una ale-
gria insòlita, l’absoluta ale-
gria”. Aquesta és la llum que
amera de cap a cap els seus ver-
sos de compulsiu animal de poe-
mes. En resum, el caos dels ajun-
taments franquistes, la censura
del règim i la mateixa facúndia
creadora de l’autor ens han con-
cedit aquest inesperat regal: el
que abans era un llibre, ara en
són dos. És una alegria insòlita,
sens dubte, una alegria absolu-
ta, com el nostre plaer de lec-
tors dels versos d’Estellés, que
no en tindrem mai prou, i que
ara comprovem que, miraculo-
sament, les nostres existències
es dupliquen.

I ja que parlem dels premis
de Gandia, cal també felicitar
els seus últims guanyadors: el
poeta Elies Barberà, també
dens i fecund, com a bon hereu
estellesià, i Josep Piera, que ha
guanyat el Joanot Martorell de
narrativa amb una biografia de
Francesc de Borja que sor-
prendrà segurament els qui, da-
rrere la figura del sant, no han
encertat a veure el polític, el lite-
rat i el gran home de món re-
naixentista que va viure en un
món tan tens i conflictiu com
ho puga ser el d’ara i va contri-
buir a transformar-lo. Estic cert
que els seus llibres no tardaran
5 anys a publicar-se (alguna co-
sa hem guanyat, després de tot)
i que, amb ells, l’alegria dels lec-
tors també s’acreixerà.

Ni Ernesto Contreras ni jo mai
vam deixar la ciutat d’Ala-
cant. Ho vam decidir després
d’una vesprada de copes i re-

flexions, amb Raimon, encara que,
per descomptat, no recorde molt bé
quins criteris hi vam manejar. Però
era un lloc per a viure-hi, per a escriu-
re-hi, per a treballar-hi, com un altre,
i més si sortejaves l’exaltació de clixés
i tòpics. A mitjan anys cinquanta, Er-
nesto Contreras i jo estàvem en
aqueix grup de joves escriptors,
plàstics i professors, a qui els ciuta-
dans d’ordre i bons costums va ano-
menar “generació de l’horror”, en
què militaven també —i sense esgotar
la nòmina— Pepe Bauzá, Manolo Gi-
rón, Xavier Soler, Eduardo Trives,
José Vicente Mateo, Gonzalo For-
tea, Pascual Bosque i uns quants més.
Recorde aquell viatge que vam fer,
amb el meu 600, amb les nostres do-
nes. Contreras era el meu copilot.
Amb el mapa damunt dels genolls,
no parava de fer-me indicacions:
“Agafa la pròxima carretera, a la dre-
ta”, em deia. I quasi immediatament:
“Fes marxa enrere. Era a l’esquerra”.
I així de Perpinyà a Narbona, Seta,
Montpeller, Avinyó. Grenoble i final-
ment Ginebra. Uns dies a Ginebra, i
Ernesto i Carmen, van agafar un
tren. La seua destinació era la Serenís-
sima República de San Marino, on
s’havia de celebrar un congrés inter-
nacional sobre art, i allà els esperava
l’amic comú Vicente Aguilera Cerni.
I jo. Amb María Luz, amb el 600, a
Trier o Trèveris, a la vora del Mosel·-
la, on va nàixer Marx i es conserva,
diuen, el braç incorrupte d’algun
evangelista o beat, què sé jo. Però no
era un pelegrinatge, que un no tenia
aquests quefers, sinó una etapa més,
en la ruta del nord.

Si revise el llibre Narradores alican-
tinos de 1954, (Ediciones Marte, Barce-
lona, 1975), selecció d’Eduardo Trives
i pròleg de Pepe Bauzá, veig en el seu
currículum els premis que va obtenir
en poesia —l’accèssit de l’Adonais—,
en narracions breus, en novel·la, a
banda de les seues crítiques, freqüents
i precises, d’obra plàstica —i de vega-
des, de cine i teatre, vaja tot te-
rreny!—, en el diari Información i di-
verses revistes especialitzades, en què
escrivia indistintament en castellà i en
català. Però era, a més, un columnista
esplèndid. En el periòdic esmentat va
publicar, sota el títol genèric d’El ru-
mor de la calle, durant el 1957, un testi-
moni peculiar de la nostra ciutat, més
auditiu —segons afirmava— que no
visual. Testimoni dels assumptes apa-
rentment nimis i passatgers: l’eixida
dels xiquets del col·legi, el trànsit i els
tràfecs del carrer, les converses
fragmentàries que li arribaven a la
seua alcova de convalescències, la veu
radiofònica de Gloria Lasso, la pluja,
el vent, el vol fugaç de l’oroneta da-
vant de la seua finestra, com a imatge
real i no com a recurs per a la melanco-
lia, qualsevol cosa, en fi, “per a donar
pàbul al pensament i traure’l del tedi
dels dies pretesament iguals”. Recupe-
rat finalment, Ernesto Contreras va
inaugurar en les mateixes pàgines
“Croniquilla del vivir”. El rumor
d’abans, el succeeix un cert frenesí que
naix de l’observació dels espais ur-
bans i de la gent. En ambdues sèries
de columnes, on fa l’ullet a Cesare Pa-
vese, Ernesto va elaborar part de les
seues teories sobre l’art i el com-
promís. Quan va morir, els seus amics
vam editar, sota el títol de Crónicas
del vivir, una selecció d’aqueixes co-
lumnes que ens facilitaven dades, mi-
rades, informacions i comentaris —u-
na manera de codificar el timestyle i el
periodisme interpretatiu subsegüent
de Walter Lippman—, sobre un lloc i
un temps de sotsobres i grisalla.

CARTES DE PROP

Una alegria insòlita
ENRIC SÒRIA

Cròniques
de la vida
E. CERDÁN TATO

El seu cap era
un camp de batalla
on pugnaven coses
i paraules

El poeta Vicent Andrés Estellés l’any 1984. / JESÚS CÍSCAR
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La Universitat de València i l’Institut d’Estudis Catalans publiquen una edició
de ‘L’origen de les espècies’ de Charles Darwin molt especial � Enric Sòria comenta la troballa

a Gandia d’un volum de poemes inèdits de Vicent Andrés Estellés

En el seu llibre Tot pelant
la ceba, Günter Grass ex-
plica que, poc després
d’eixir d’un camp de pre-

soners, va treballar en una mina
de potassa, com a enganxador
de vagonetes. De tant en tant,
recorda, es produïen discussions
violentes entre els miners, que ell
a penes podia comprendre. Es
formaven tres grups. “La colla
més petita”, escriu, “manifesta-
va consciència de classe comunis-
ta, predeia el proper final de ca-
pitalisme i la victòria del proleta-
riat, tenia una resposta a punt
per a tot i li agradava mostrar el
puny tancat”. Enfront d’a-
quests, “el segon grup, el més
gran de tots, es feia fort amb con-
signes nazis, buscava culpables
de l’ensorrament del vell ordre
(…) i s’atrevia a formular
hipòtesis i imprecacions desafo-
rades: ‘Si el Führer encara fos
viu…”. I finalment, “el tercer
grup, moderat, intentava apaiva-
gar la baralla amb propostes de
millora que esdevenien cada cop
menys atractives”. Aquest grup
“era titllat de socialdemòcrata i
insultat pels comunistes…”. I ca-
da vegada, “en arribar al clímax
de la baralla permanent la colla
comunista sempre s’aliava amb
els nazis empedreïts per fer ca-
llar a crits el grup restant dels
socialdemòcrates”. Com l’any
trenta-tres, abans de l’arribada
dels nazis al poder, recorda un
veterà socialista, que conclou:
“Au, ves, aquests no n’aprenen
gens, de la història. Sempre ho
volen tot o res. A nosaltres els
socialistes ens odien perquè si
cal ens conformem fins i tot amb
la meitat”. A mi, que sempre
m’he sentit aproximadament
socialdemòcrata (tot i que, per
raons molt substancials, mai no
he votat el PSOE), llegir això
m’ha reconfortat, i m’ha entris-
tit alhora: potser els qui, l’any
1947 a Alemanya, repetien “si el
Führer fóra viu” i eren els més
nombrosos, corresponen a part
de la nostra dreta, on encara és
fàcil sentir, tants anys després,
allò de “si Franco visquera...”.
En tot cas, aquelles discussions
feroces es produïen sobretot
quan se n’anava el corrent, i
“dins de la mina només feien cla-
ror els llums de carbur i ens pro-
porcionaven ombres gegantines
que recorrien com fantasmes les
altes parets de les cambres”. Fan-
tasmes en la fosca, doncs, sota
terra, en el regne de les ombres.

Grass
a la mina

JOAN F. MIRA

Uiso ens espera en la redona
d’Alboraia, al costat del car-
tell que anuncia l’entrada al
poble (“Alboraya”, ai las!).

Puja al nostre cotxe, enfilem el camí
de Farinós, i arribem a l’alqueria del
Palomo, on té l’estudi. Quan baixem,
ens colpeja una olor intensa de galli-
nassa: “Són les coses de l’horta, han
femat els camps”, diu Uiso rient.
“No et pots imaginar les mosques
que hi havia fa uns dies”. Els llaura-
dors treballen els camps al voltant de
l’alqueria, i aquell matí hi ha molt de
moviment: un aplana les xufes seques
amb una muleta mecànica. “Les es-
tan estovant, per poder-les cremar mi-
llor. Una fumarada…”. Un llaura-
dor se’ns acosta, l’amo de l’alqueria
del Palomo, on està llogat Uiso. “Xe,
vols que et facen una foto?”, li dispa-
ra l’artista. El llaurador assaja un
somriure d’una reticència indefinible.
Uiso se’m gira i en un apart em diu:
“Veus el camí, ple de clots? Doncs, fa
vint anys que intenten arreglar-lo,
però no hi ha hagut manera de posar
d’acord els quatre llauradors dels
camps… Són moros!”.

Entrem a l’estudi. Uiso s’ha condi-
cionat tota l’alqueria, ha tirat murs,
ha posat una teulada amb una llum
zenital, perfecta, és un lloc agradable
i amb molt d’espai. Tan bon punt hi
entrem, un quadre em colpeix, quasi
com la ferum de la gallinassa: una
dona eixancada, tocant-se, i amb uns
rètols al voltant que diuen “génesis”.
Em fixe en els rètols, i veig que són
trossos de fusta de caixes de taron-
ges, d’una empresa d’Oliva anomena-
da així. “Ací tens la gènesi de tot”,
m’etziba Uiso, assenyalant aquell
bosc lúbric, que té alguna cosa de
L’origen del món de Gustave Cour-
bet. Jo li dic que sí, i avance entre
altres quadres, de nus, de retrats de
cubans i de brasilers, d’abstraccions
compulsives. L’obra de Uiso té una
energia que sobta, que fereix. “Hi ha
gent amb un estudi tan impol·lut que
sembla una clínica! Impecable! Ba-
con tenia l’estudi ple de merda, i en
canvi feia una pintura bastant pul-
cra. Jo en canvi…”. En efecte, el poti-
poti de quadres, de papers, de pots de
pintura, de pinzells vells, de pols acu-
mulada ací i allà és absolut.

Pugem a la cambra, on té un pa-
rell de sofàs, un llit, dues tauletes,
una amb una col·lecció dels seus
catàlegs, i una altra amb una bona
exposició d’ampolles d’alcohol, entre
aquestes una de vi El Miracle, amb
l’etiqueta dissenyada per l’artista
(Art by Uiso Alemany).
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el poti-poti de quadres, de papers, de pots de pintura, de pinzells vells, és absolut.


