
La Fira del Llibre és a la vegada un any
més als jardins del Real —o del vell Ra-
hal—  i totes les fires que hem viscut, fetes
i desfetes, son el rerafons sobre el qual s’a-
cumula o sobre el qual surarà, una volta
acabada. Una fina capa més per al milfu-
lles de la memòria que procurem deixar
de costat, per a no empastifar massa el dia
a dia o les impressions actuals. Les meues
diapositivas o els meus cromos poden no
ser els mateixos que tenen els altres, però
heus ací les meues X.file.

Si no fou la primera, potser fou una de les
primeres. Per a mi al menys, és una imatge
de la moviola de la seua història, la de les
anècdotes, autors que han passat. Amadeu
Fabregat amb un cartell de Folles falles fe-
tes Foc, disenyat per Rafa Gassent, on lluia
la pinteta i la barraqueta —els empleats d’Ai-
tana no li havien regalat encara l’adreç— i
amb un tern de pana, per a la primavera una
mica gruixut i la mata de cabells llargs estil
marededeu —ell es feia la toga— signant
exemplars del primer Andròmina, minori-
tari, però carregat de sentit i a la vegada ab-
surd i que sols a València podia haver nas-
cut entre traques i a l’ombra de Kakania. O
Bacavia. O Barataria. Era el  i la parae-
ta em semblava escarransida, però ací co-
mençava la meteòrica carrera de l’intel·lec-
tual de Torreblanca. Aquest era el portal de
Betlem del Mesias de la revolució literaria
acabada de nàixer.

És una de les millors, als meus ulls de vi-
latà, hui que tot és global, quan erem pro-
vincians i l’autonomia no havia allunyat
tant Madrid. A la Llotja dels Mercaders, as-
segut al costat de Rosa Chacel, parlant de
Juan Gil Albert, en una fira autogestionaria
() que tothom va criticar i que va pro-
vocar que Rosa Raga i Tres i Quatre, alçara
el camp i no tornara mai més. València és pe-
tita, tothom es coneix, però els afers i els com-
tes pendents són molt més enverinats del
que es pensa. Jo vaig aprofitar per a que em
fera les dedicatòries de tots els seus llibres,
que jo li demanava per a les meues nebodes,
però ella me’ls va dedicar a mi, com vaig des-
cobrir una tarda d’avorriment al Perelló
amb gran i més grata sorpresa. Els tinc jo ara,
de forma justificada. I no són per a la Bi-

blioteca Valenciana…
No puc estar-me’n de recordar el pas de

Joseph Olshan, Joe per als amics, crític del
Washington Post, guionista de Robert Mu-
lligan, que venia a presentar Vanitas, des-
pués de El nanador nocturno, i a qui un co-
lumnista desorientat i amb mala bava va
confondre amb un hustler o un mignigt
cowboy. Que santa Llúcia li conserve la vis-
ta perquè altres sentits no els té en ple ús, i
és llàstima, la mala bava amb més intel·li-
gencia i més sentit, pot produir alguna cosa
més, com en el cas de Thomas Bernhard.

Les fires tenen adècdotes menys literàries
també, com una xerrada amb dos xicots a la
carpa, tant tendres que semblaven pa tou, i
que sabien més que jo d’una cosa nova, l’or-
dinador portàtil, i un dels quals després ana-
va a ser periodista, ¿qui m’ho pot discutir?
Victor, va ser una troballa, fins i tot entre lli-
bres, paraetes, i ordinadors, hi ha temps per
a descobriment

Com una imatge val més que mil pa-
raules, mal girbades, la fotografia que
Garcia Poveda va penjar l’any darrer a la
seua exposició, dels  anys de free lancer,
o paparazzo, em va servir a mi per tal de
descobrir que al costat de Muñoz Molina
i la superperiodista Rosa Montero, no
sols no desdeia, sinò que guanyava, vist a
distància i remarcat per la batle de Valèn-
cia, Rita Barberà, que no sol fixar-se en les
fotos del altres i prefereix les seues quan
són bones. Fa be i així li va, molt bé

He vist passar per la fira, o les fires, tota
mena d’escriptors, fins i tot, dels qui no han
escrit mai un llibre però els publiquen amb
el seu nom i en signen més exemplars per-
què el marketing fa best-sellers. Poderoso ca-
ballero es Don dinero… i Quevedo i la For-
tuna con seso, ho saben des fa tres segles. Jo
d’aquestes coses em ric, no quedarà res.

Dels veritables grans escriptors guarde un
record tan intens que sembla ahir que vaig
anar a dinar amb Ana Maria Matute, i ella
em va dir que «los rubios saben a bizcocho».
Ai, las, si ho sabré jo, que en sóc expert. Un

dia faré un
llibre sobre
rossos, ros-
sins, biscuit i
altres llepolies.
Conversar amb
ella fou un plaer,
tan senzilla, di-
vertida, amatent,
intel·ligent, aguda,
madura i joginaire.
Viure en sintonia
amb ella fou un pri-
vilegi irrepetible. 

Una cosa similar em
va passar amb Manolo
Vázquez Montalbán,
però en aquest cas es ba-
rregen diverses impres-
sions corresponents a di-
versos decorats, anys i so-
bretot, restaurants. Hem
anat a La Hacienda, a Casa
Petra i a un de Paiporta, Ma-
chado , la darrera vegada, se-
gons crec. Hem menjat rabo de
toro, arròs caldós, o Déu sap
què, i hem begut Sangre de toro
i altres vins del terrer, ben triats per
ell, un especialista. Hem discutit de
política, ell era encara leninista,
sector dur del Psuc. Un periodista
valencià em volia deixar mut perquè
no opinava com el Papa esquerrà
d’una Esquerra sense pol nord ni pa-
tria ja… No ho va aconseguir, no ho ha
aconseguit ningú.I poc més o manco em
pot passar amb Jorge Edwards, a qui he
portat als mateixos restaurants, o a altres
millors, de l’amic Agustín, el distribuidor
de Planeta València, o de Seix Barral, quan
l’adquiriren, que em deixava triar a mi el lloc
i els convidats, per a gaudir jo, primer, i el
premiat amb el Planeta. Potser fou el .
O en altres dates, ha vingut moltes vegades
ací. La foto amb Edwards existeix i ell sem-
bla Stendhal, que ha vingut a veure a Me-
rimée a València, després que el creador de
Carmen la trobara  a la porta de la fàbrica
Reial de Tabacs, alçada pel primer marqués
del Agrado Real al segle XVIII i que presideix
un elegant Carles III.

També he patit, no sols per qüestions li-
teraries, al costat del fotògraf, intentat fer-li
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el JUAN PEDRO APARICIO
La forma de la noche
REY LEAR, COLECCIÓN LITERATURA, 2010.

El 18 de julio de 1936, mientras el coronel Aranda se alza contra la República en
Oviedo, a unos kilómetros varios tigres se escapan del circo Franconi, acampado en
Gijón, sede de los sindicatos obreros. El miedo a las fieras crece al mismo ritmo que
la violencia desatada por la Guerra Civil, en una de las múltiples alegorías que
contiene esta novela, no sólo un relato bélico, una historia de amor que indaga en las
raíces que cimentaron la sociedad de los «cuarenta años de paz» dominada por la
tiranía de los vencedores en connivencia con la jerarquía eclesiástica.
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ANGEL WAGENSTEIN
Lejos de Toledo
LIBROS DEL ASTEROIDE, 2010. TRADUCCIÓN DE VENCESLAV NIKÓLOV

A través de los ojos de Albert Cohen, búlgaro exiliado en Israel,
Wagenstein resucita el mundo de su infancia en Plóvdiv, una de las
ciudades más cosmopolitas de los Balcanes. Cohen regresa a Bulgaria y el
reencuentro con su ciudad natal y sus gentes, a las que lleva años sin ver,
le hace rememorar un mundo desaparecido. El recuerdo más intenso es
el de su abuelo Abraham el Borrachón: maestro hojalatero, fabulador
genial y testigo del final de una época. 
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MEMÒRIES
La volta al món
en 41 fires

Durant més de quatre dècades la Fira del Llibre ha estat
alguna cosa més que una trobada d’escriptors. 
És un univers on tots els mons són possibles.

Les fires tenen anècdotes menys
literàries també, com una xerrada amb
dos xicots a la carpa, tan tendres que
semblaven pa tou, i que sabien molt
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JOHN CURRAN
Los cuadernos secretos de Agatha Christie
SUMA DE LETRAS, 2010

Se publican por primera vez en España los borradores de la escritora inglesa que se
convirtieron en sus célebres novelas de misterio. Agatha Christie no lo contó todo sobre sus
crímenes. Esta exploración del contenido de sus 73 cuadernos de notas, descubiertos hace diez
años a raíz de las obras de remodelación de su casa de verano, ofrecen ilustraciones, extractos
eliminados de sus sutiles tramas y sus extravagantes personajes y dos novelas inéditas de Poirot,
La captura del Cerbero y El incidente de la pelota del perro. Imprescindible también para los no
aficionados a las novelas policíacas. 
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ANTONIO MARTÍNEZ MENCHÉN
Espejos de soledad. Antología de cuentos 
MENOS CUARTO, COLECCIÓN RELOJ DE ARENA, 2010

Una voz tan autorizada como la de José María Merino concluye que es «una
preciosa selección de obras de un cuentista excepcional». El escritor, académico
y prologuista de esta antología, dibuja la trayectoria de Martínez Menchén
como brillante autor de cuentos enraizado en la mejor tradición hispana,
también impregnado de ese moderno legado extranjero fundamental del
género: Poe, Maupassant, Chéjov, Kafka... Atmósferas empapadas de
emoción lograda mediante el tono y el ritmo.
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una foto com cal a  Susana Fortes, que tenia un cri-
teri propi, i no volia saber res de les deeses del se-
gle XVIII provinents de la vila del canonge Pontons,
on va viure l’arxiduc Carles d’Austria…Devia ésser
botiflera o pensava que la volíem portar a un racó
amagat amb segones intencions. Ella no sabia que
les primeres intencions són les naturals, segons
Louis XIV (el cita Saint Simon, marquès com
Sade, Sevigné o Pelleport).

I he estat de motu propi fent la guardia, sols per
cortesania, a la vora de Clara Sánchez, ara premi
Nadal per la novel·la Lo que esconde tu nombre, quan
va venir amb una novel·la també situada a Dénia
com la darrera, bo i exceptuant que l’altra anava de
la desmemòria o amnesia i aquesta de nazis em-
boscats (però no al Suprem). És un patiment estar
al costat d’un autor valencià, que té bona voluntad
i bons amics, però que no passa cap ningú a que li
signe un exemplar. És una situació terrible i ha de
pensar que jo sóc el gafe…El altoparlante diu un cop
i altre cop, si està treballant Emili Piera o si está Jar-
dí, que és l’escriptor que s’encarrega de la premsa.
Però no s’acosta ningú i no sé si dec d’anar-me’n o
donar-li una mica de conversa, és una obra de mi-
sericòrdia. I l’he practicada manta vegada sense cap
agraïment. Bo, Manolo Vázquez Montalbán deia
«Ventura és els cinc primers millors minuts a Va-
lència».

Trontolle entre records dispersos, per això no sé
si Juan Marsé va venir el  a altra cosa o si el
 estava al Reial, i anàvem xerrant, mentre li
feia dedicar-me totes les novel·les,bo, Encerra-
dos con un solo juguete (), Ronda del Gui-
nardó (), Teniente Bravo (), i cada de-
dicatòria significa una conversa d’hores, una
passejada, un bon dinar, i també una entre-
vista que he publicat en algun cas. Com els
caragols, deixem una empremta de tinta. Ara,
entre llibres, signatures, fotos, en tenim un
puzzle. No sé si Manuel Puig va venir a la
fira, però amb Pubis Angelical el 
vam començar a fer amistat i anàrem a
Natzaret a dinar, i la nostra correspon-
dència me va portar a ser el seu porta-
veu mentre s’assajava a la sala Escalante
l’estrena absoluta de El beso de la mu-
jer araña. És un honor. I més tenir les
lletres que m’envià quan assitia al
making de la versió en cinema, amb
el potim sobre William Hurt. És
clar, jo preferia Boquitas pintadas i
sabia de la seua existència gràcies
a Alberto Oliveras i una emissió
des de Paris del Prix Femina, per
La traición de Rita Hayworth, re-
butjada al premi Formentor,
atorgat a Marsé per Carlos Ba-
rral et alia…Em considere afor-
tunat.

Trobar sense saber com Peter Härtling és part
de la bone chance que acompanya els qui van pas-
sejant per la vida com a flaneur. El seu Hölderlin és
per a mi un llibre de capçalera. Una llarga conver-
sa és anar directe al nucli dur de la literatura ger-
mànica i dels meus arrels poètics, una troballa del
atzar poderós. I és clar, com el dia que va venir Ser-
gio Pitol, ningú no li va fer cas. Es clar també he fet
de padrí, i no sols de Joe Olshan, també de Jacobo
Machover, doctor per les meues malas artes, i pu-
blicat per Antoni Furió a València, aquest obstinat
dissident cubà, de família jueva. Molt culte, molt in-
tel·ligent, i una pica espés. En canvi la multipremiada
Zoe Valdés, divertida, superficial, charmante, em
va posar al seu blog de seguida i al dia següent el
món sencer sabia que jo havia passat unes hores
amb l’escritora exiliada a París. La vida. Però con-
serve l’amistat amb Miguel Barnet, amb qui vaig en-
taular el  i després hem tingut una relació di-
luïda. Ell ara està aprop la línia oficial. 

És clar, al costat del jove Muñoz Molina, encara
funcionari a Granada, i amb Beatus Ille o El invier-
no en Lisboa ()…podiem anar pel món sense que
ningú el mirara. Era una promesa i aviat dues vega-
des Premi de la crítica, i Planeta…ai, las¡  El que no
passava amb la molt amable Carmen Martin Gaite
o el valencià Manuel Vicent , sempre amb deixebles
i imitadors del seu estil, i que es bon conversador, agut
i de bon humor. I que desafia a trobar el mot just i l’ad-
jectiu qualificatiu ad hoc. Tot gratis.

Em diran que no recorde del escriptors de casa,
però en son tants… Així, la darrera vegada vaig anar
a la Fira a saludar a Josep Piera, perquè vaig assis-
tir al seu bateig literari i tinc un feble per ell. Com per
Ricardo Bellvesser i Pere Bessó, que m´han publicat
llibres de poesia quan eren pobres i divertits i no te-
nien padrins polítics ni títols. I, amb ells, vaig acu-
dir per primera vegada a la Fira el  amb el meu
primer llibre, Corrents de fons, la edició del qual se
va esgotar allí mateix. Vini, vidi, vinci. És imposible
parlar ací de tots i dir tot el que puc recordar d’ells,
això seria per a unes memòries sucoses i polèmiques.
Que tots esperen, supose. Deixem-ho córrer.

He vist doncs massa fires, de tots el colors. I he dis-
frutat (i treballat) molt per culpa de les fires. He fet
un tomb pel Reial i he viscut tants mons com són
possibles. He donat la volta al món en  fires, si això
és possible (i versemblant). I aquests mons són als
llibres dels escriptors, el millor d’un escritor és als
seus llibres. I si no hi és, pitjor, és que no és tal o no
existeix, és pura aparença. Això és una farsa mal-
haurada.
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QUATRE DÈCADES DE RECORDS. J. Calomarde, R. Bellveser y Rosa M. Magda amb un grup d’amics Juan
Cruz amb Josep Piera Carmen Martín Gaite Adolf Beltrán, A. Muñoz Molina, Rosa Montero, R. Ventura-Melià y
A. Aberasturi Amadeu Fabregat Jorge Edwards Animació a la Fira Rosa Chacel i Andreu López Ana
María Matute Josep Vicent Marqués rodant un documental Manuel Puig Juan Gil Albert, R. Muñoz Suay y
Joan Marsé Jenaro Talens, José Luis Falcó y César Simón Manuel Vázquez Montalbán Susana Fortes  
� J. V. RODRÍGUEZ/MANUEL MOLINES/VICTORIA GARCÍA/HEINO KALIS/GARCÍA POVEDA
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He vist massa fires, de tots el colors. I he
disfrutat (i treballat) molt per culpa de les
fires. He fet un tomb pel Reial i he viscut tants
mons com són possibles
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