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Poesia

No és la primera antologia (i esperem que
tampoc l’última).  Després del seu debut com
a editorial amb Poemes d’un segle, li van se-
guir  anys de poesia a la Universitat i una
tercera Ai València,una excel·lent tria que in-
tentava mostrar al llarg de la història la visió
poètica (i també, perquè no dir-ho antipoè-
tica) de la nostra ciutat. Una mica en aques-
ta línia, hui presentem una curiosa i singular
selecció. El motiu d’aquesta ens el resum de
la millor forma la seua coordinadora Mª Jo-

sep Escrivà al pròleg: «Aquest llibre col·lec-
tiu naix de la intenció de reflectir, a través
d’un nombre ampli de poetes valencians, el
compromís, ètic, estètic o vivencial envers
qualsevol espai o motiu del nostre territori».

A banda d’aquesta declaració d’inten-
cions i de les notes bibliogràfiques finals, els
poemes s’articulen al voltant de tres parts. La
primera Postals, —la més convencional—  ar-
replega les veus que canten el paisatge me-
diterrani (El garrofer centenari, Ametla mís-
tica o El pes de l´aigua), instantànies que re-
flecteixen a mode de fotogrames alguns trets
característics de la nostra geografia amb un
to marcadament líric, i per ser més exactes,
quasi elegíacs. La segona, Pàtries, fa referència
al compromís polític de la terra com a poble
amb una tradició, una llengua i una història,
(La gent del poble, País d’aigua, Marjal absent),
una part que serveix de frontissa per enllaçar
l’última secció, que a més dona títol al volum.
For sale  és, en la nostra «modesta» opinió, la

més interessant per la seua valentia i origi-
nalitat. En aquesta secció es denuncia la de-
gradació del litoral i de l’horta, l’especulació
immobiliària, i la corrupció urbanística que
la nostra comunitat ha patit en aquestes úl-
times dues dècades. Una poesia marcada pel
pessimisme, el to contestatari, i que pren la
ironia com a senyal de la derrota. Una pro-
va evident que el poeta no és aliè a la reali-
tat que li toca viure, i que com a tal té el dret
—i de vegades l’obligació— mitjançant la
seua veu, de fer-la pública.

Amb independència de les possibles lec-
tures polítiques que es puguen donar (de-
terminades per un color o un altre) és in-
negable la qualitat dels textos i la consolidada
trajectòria dels autors que han participat en
aquest projecte, i que ja formen part de la
nostra història literària, com és el cas d’Al-
pera, Ballester, Granell, Guillem, Porcar,
Piera o Roda, per posar alguns exemples (la
resta en sabrà disculpar-nos). Aquest llibre

constata un cop més aquesta difícil relació
d’amor i odi, de vegades tensa, de vegades
crítica, i que en el fons no és més que una de-
claració autèntica de la seua estima.

Abans d’acomiadar-nos, hem de felicitar
l’equip de disseny per l’ enginy i desimbol-
tura de les cobertes, que es desmarquen de
la competència tradicional. Tot un joc i
giny d’imatges deliberadament intencio-
nades, molt adients al tema, però que tam-
bé a més d’un lector ingenu poden des-
concertar. Esteu avisats.

POR J. RICART

«For sale» (En venda) és una
antologia de poemes valents,
prova que el poeta valencià no és
aliè a la realitat que l’envolta
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Assaig

Una de les coses més sorprenents del debat
intel·lectual i acadèmic valencià en els àmbits
de l’esquerra és la poca quantitat de treballs
que li han dedicat a l’hegemonia de la dreta.
Converses de cafè, moltes, però poc més. So-
vint, les argumentacions són de vol gallinaci.
Manuel Alcaraz les resumeix posicionant-se
críticament contra el que anomena «aprecia-
ció sublim»,  és a dir que «els ciutadans que vo-
ten a la dreta són ximples». En comptes d’això
l’autor ha escrit un pamflet molt intel·ligent i
dolorós que té un doble objectiu. D’una ban-
da analitzar l'èxit de la dreta valenciana, de l’al-
tra criticar severament el comportament del
PSPV-PSOE. El llibre hauria d’alçar ampolles. 

Fet i fet, el gros de les argumentacions és una
crítica al comportament i possibilitats dels

socialistes valencians. Fa la impressió que
l’autor pensa des d’una altra socialdemocràcia
com a espai bàsic de l’alternativa però que mira
al PSPV, al remat. Això el porta, en la meua opi-
nió, a menystindre en excés el lloc i pes de les
altres forces de l’esquerra valencianes, com-
parses (evidentment involuntàries) en
l’escenari valencià. És una opció ben
legítima, però no menys volunta-
rista (si l’autor té raó en les crítiques
al socialisme valencià) que la de
les altres forces de l’esquerra. 

Sàviament, Manuel Alcaraz,
comença la seua anàlisi amb la
destrucció de l’esquerra que
fou hegemònica a la
dècada dels vui-
tanta. Té tota
la raó l’au-
tor quan
insisteix
en que

el PSPV en segar «la continuïtat d’unes pràc-
tiques culturals de cultura cívica» florides en
la Transició, estava cavant la seua tomba.
Sense sòl ni fonament per a l’esquerra, la dre-
ta ha construït un nou projecte social con-
servador del que l’autor en fa una anàlisi bri-
llant i suggeridora però amb una clau de vol-
ta no del tot convincent com és l’argumenta-
ció que el PP guanya perquè pràctica millor «la
regulació de la incertesa», és a dir els efectes
de la globalització. Però, aquest recurs expli-
catiu sembla actuar com un deus ex machina. 

Molt més convincent és com l’autor planteja
l’element capital que és la redefinició d’un
«imaginari col·lectiu conservador»: una síntesi
gairebé indestructible d’arrels i modernitat de
masses (i on encaixaria el model econòmic del
PP). Però en definitiva, potser l’autor no insisteix
prou en què eixe imaginari no és sinó el del
marc regional tradicional reinterpretat. 

Quan Alcaraz es mostra poc convençut de
com endreçar «un discurs nacionalitari», per

no dir nacionalista, com a part d’una es-
tratègia alternativa, implicitament no fa sinó
reconèixer la centralitat de la qüestió iden-
titària. En definitiva, això ho ha permès el

marc autonòmic, arreu
d’Espanya, on les

identitats regionals
(a esquerra i dre-

ta) són centrals i
han (re)inven-
tat les identitats
regionals. L’al-
queria blanca
és, potser, la

millor metàfora. Al remat, l’autor en parla
amb acuïtat de la «política institucional de bai-
xa qualitat»: on l’ètica se n’ha anat per la finestra
i com això hauria provocat la desmoralització
dels ciutadans. Segons l’autor el problema
per als socialistes valencians és la reincorpo-
ració dels valors a la política. Fins a quin
punt, malgrat tot, no és això un pèl massa de
voluntarisme? En la meua opinió caldria insistir
en un aspecte decisiu: si la política és només
que la continuació dels negocis per altres
mitjans…no hi haurà possibilitat per a la po-
lítica, ni per als valors.

Clou l’autor aquest llibre important tot as-
senyalant que de l’actual crisi del PP, la dels sas-
tres, s’hi passarà tard o d’hora al canvi. Però,
per què? La «crisi», la de les hipoteques i els
atacs a l’euro, com va advertir des del primer
moment David Harvey, reactiva i reforça el
neoliberalisme, i no la seua reforma. Si l’es-
querra no s’hi desmarca…

PER FERRAN ARCHILÉS

L’alqueria blava

Pamflet molt intel·ligent i dolorós que Manuel Alcaraz ha
escrit amb un doble objectiu: analitzar l’hegemonia de la
dreta valenciana i la crisi de l’esquerra 

DE L’ÈXIT A LA CRISI
Manuel Alcaraz
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Ciudadano Azaña. Biografía del símbolo de la II República
EDICIONES PENÍNSULA, COLECCIÓN ATALAYA, 2010, EPÍLOGO DE JORGE M. REVERTE

Odiado por sus enemigos y admirado por sus seguidores, Azaña fue mucho más
que un dirigente político. Orador portentoso y cronista magistral, representa el drama
de los españoles que defendieron un país libre, tolerante y culto. Esta biografía
aparece al cumplirse el 70 aniversario de su fallecimiento y realiza un repaso a su
trayectoria política, pero esencialmente, a su faceta humana, la más desconocida. «Se
me romperá el corazón y nadie sabrá nunca cuánto sufrí por la libertad de España»,
son palabras que reflejan su pasión por los ideales democráticos. 
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FRANCISCO GARCÍA PAVÓN 

Plinio / Todos los cuentos
LITERATURA REY LEAR, PRÓLOGO: JORGE M. REVERTE, 2010

Se publican reunidos por primera vez todos los relatos breves protagonizados
por el detective Plinio, Jefe de la Guardia Municipal de Tomelloso (G.M.T.), y su
inseparable socio, el veterinario don Lotario. Narraciones cortas e intensas o joyas
literarias que casi alcanzan el título de novelas como la magistral El último
sábado. Algunos cuentos aparecieron dispersos en libros y revistas, otros son
inéditos, pero en todos se aprecia la excelente prosa y calidad de narrativa de
Francisco García Pavón, el padre de la novela policíaca española de calidad.

�

ESPERANÇA CAMPS

Eclipsi
BROMERA, COL.: L’ECLÈCTICA, PORTADA: BERNAT GUTIÉRREZ, 2010

La crítica literària Marina Mercadal no sap que el dia de l’eclipsi anular de sol
canviarà per sempre la seua vida. Una vida que va començar a trontollar mesos
abans, quan va patir un accident de trànsit de conseqüències dramàtiques. La
reacció primera és iniciar una escapada: deixa enrere la casa i la ciutat, però no
aconsegueix fugir de si mateixa. Escrita en primera persona, aquesta novel·la,
I Premi Bancaixa de Narrativa VAE, descriu el procés d’autodestrucció en què
s’endinsa voluntàriament la protagonista.
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JORDI SIERRA I FABRA

Historia de un segundo
GRUPO SM, PREMIO EL BARCO DE VAPOR, 2010

Una bellísima historia de amor entre una niña que arranca las páginas de un
libro subrayando palabras a modo de mensajes secretos y un niño que no sabe
leer y se ve obligado a aprender para saber qué le dice ella. Y todo en el marco
de una España de finales del siglo XIX y con unos personajes entrañables. Un
libro emocionante en el que se demuestra que ni una gran mansión, ni grandes
riquezas, ni prendas de moda. Un segundo de amor puro y verdadero vale por
toda una vida.
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