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39 FIRA DEL LLIBRE ➜ Encontres amb narradors i poetes

Alícia Toledo
El valor que donem a les coses, de-
pén molt de la càrrega simbòlica
que se’ls atribueix. I amb això no
és que acabe de descobrir la sopa
d’all, però em serveix per explicar
totes les imatges que em passen
pel cap quan, cada primavera, s’a-
nuncia la Fira del Llibre. Imatges
associades al bon temps, a les pas-
setjades amunt i avall entre les ca-
setes, a la il·lusió d’albirar entre la
gentada la cara d’algun autor o au-
tora coneguda, o de trobar-se un
amic i fer-la petar a l’escalfor del
sol que, tot just comença a picar. I
és que per a alguns valencians, al-
menys per a la part ínfima d’a-
questa societat —segons les esta-
dístiques— que mostra un cert
gust per la lectura, la Fira del Lli-
bre constitueix un ritual el qual va
lligat, de manera ineludible, a l’a-
nunci de la primavera. I no només
per als incondicionals del llibre, ja
que són molts els que s’hi acosten
engrescats pel bon temps i per
l’ambient festiu que despren
aquesta fita.

Si a tots aquests component
hedònics que suren en l’ambient
de la Fira, s’afegeix l’eventualitat
d’una bona collita literària, el
plaer està servit. En aquest sen-
tit, les expectatives que ofereix l’e-
dició d’enguany són bastant pro-
metedores. I és que, en aquesta
primavera de 2008, coincideix la
nòmina dels nostres autors més
coneguts. Hi arriben amb els seus
últims llibres sota el braç, els
quals toquen gèneres diversos i
interessos varis. Entre ells, al-
guns d’una qualitat literària ex-
cepcional. És el cas de L’home ma-
nuscrit de Manuel Baixauli (Sue-
ca, 1963), una obra admirable, bri-
llant que, després d’haver rebut
el Premi Mallorca de Narrativa
2006 i el Premi Salambé 2007, aca-
ba de ser distingida amb el Premi
de la Crítica Catalana al millor lli-
bre de narrativa publicat en 2007
i amb el premi bianual que dona
l’Institut Interuniversitari de Fi-
lologia Valenciana, al millor llibre
de creació literària. «El que més

em satisfà —comenta Baixauli—
és que té lectors entusiastes, d’a-
quells que, quan l’acaben, tenen la
necessitat de recomanar-lo als
amics. Aquest és, per a mi, el mi-
llor premi». Coeditat per Moll i
Proa, L’home manuscrit és una
novel·la sòlidament escrita per
un autor brillant i tenaç que de-
mostra una fe insubornable en la
literatura, els somnis i la imagi-
nació. «L’èxit de L’home manuscrit
—explica Baixauli— és una feliç
perplexitat. És un llibre-abisme,
un llibre a tot o res, que no accep-
ta les mitges tintes. El vaig escriu-
re amb llibertat absoluta, sense
pensar en lectors ni crítics ni pre-
mis». I és que l’última novel·la de
Baixauli constitueix una propos-
ta que, a canvi d’un cert grau d’e-

xigència, ofereix un nivell màxim
de plaer al lector.

Un gènere portàtil
L’altra notícia grata de la tem-

porada és la publicació del recull
d’aforimes de Carlos Marzal (Va-
lència, 1961), Electrones,editat per
la jove editorial granadina Cua-
dernos del Vigía. En el conjunt, in-
tegrat per 123 peces, trobem la tex-
tura inconfusible de la veu de Mar-
zal, així com l’originalitat del seu
pensament, la seua forma de tre-
ballar el llenguatge. Marzal, que
se sent atret més per la vena mo-
ral de l’aforisme que no per la pu-
rament imaginativa, es considera
devot, entre altres, de Marco Au-
relio, Larochefucauld, Pascal,
Chamfort, Lichtenberg, Joubert,

Cioran, Porchia, Lec. Conveçut de
què el gènere es troba a mig cami
entre la lírica i la filosofia, Marzal
es considera un vell lector d’afo-
rismes i un antic escriptor secret:
«És el gènere portàtil per excel.lèn-
cia i, per això, me’l prescric com a
píndoles, com a medecines»—i con-
tinua— «els porte sempre amb mi i
els rumie: els propis i, sobretot, els
aliens». I encara més, afirma que
s’avenen d’allò més bé amb el seu
tarannà i ho fa amb un aforisme:
«Pienso en aforismos, y alguna vez
me parafraseo».

En l’àmbit de la mal-anomena-
da novel·la juvenil, Vicente Muñoz
Puelles (València, 1948) ha publi-
cat molt recentment un relat de
ciència ficció, 2083, on l’autor di-
buixa una societat futurista de

gent sana i correcta, però freda,
sense passions, sense riure i sen-
se inquietuds. Al bell mig d’aquest
panorama desolador, un xicot de
16 anys li pega per freqüentar la
«Bibliotravel» i llegir —una activi-
tat totalment en desús. Muñoz
Puelles ha volgut anticipar-se 75
anys en el futur per a ordir la seua
història i, de retop, deixar elegía-
ques impressions sobre la fi dels
llibres i els plaers perduts. L’autor
es declara totalment a favor de la
ciència ficció com a gènere, pel
seu «valor social com a sistema d’a-
lerta precoç».

Els més mediàtics
I entre els nostres novel·listes

més mediàtics: Ferran Torrent
(Sedaví, 1951) i Isabel-Clara Simó

(Alcoi, 1943). El primer arriba amb
Només socis (Columna), una no-
vel·la de ritme trepident on l’autor
reuneix personatges de les seues
obres anteriors i, la segona, amb
El meu germà Pol (Bromera),
guanyadora del Premi Ciutat d’Al-
zira, un relat que s’endinsa en el
món dels discapacitats mentals.
Només socis és una novel·la diver-
tida en què Torrent sap superar els
perills de l’esgotament literari, tot
proposant nous enfocaments de
lectura. I és que, en rescatar peso-
natges de les seues novel·les ante-
riors i mostrar els estralls que els
pas dels temps els ha provocat, ha
volgut «palesar la involució ètica i
moral de la nostra societat». Només

Els autors valencians presenten els seus llibres a Vivers
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NOVEL·LISTA. Ferran Torrent presenta «Només socis».
FERRAN MONTENEGRO

CIÈNCIA FICCIÓ. Vicente Muñoz Puelles ha publicat «2083».
LEVANTE-EMV

PREMIAT. Manuel Baixauli ha rebut molts premis per «L’home manuscrit».
FRANCESC VERA

AFORISMES. Carlos Marzal ha tret «Electrones».
MERCEDES RODRÍGUEZ

POETA. «Si temiérais morir» és el nou poemari de Vicente Gallego.

F. MONTENEGRO

NOVETAT. Simó va guanyar el Ciutat d’Alzira amb «El meu germà Pol».
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«L’home manuscrit»,
de Manuel Baixauli,
atresora premis i
reconeixements de
crítica i públic



socis, com la gran majoria d’obres
de Torrent, és una «novel·la de per-
sonatges»perquè com explica l’es-
criptor de Sedaví, «un personatge
quan parla s’ha d’estar descrivint».
Quant a la proposta de Isabel-Cla-
ra Simó, amb un protagonista de
29 anys que té la síndrome de
down, l’alcoiana ha bastit una no-
vel·la intensa, plena de sensacions
contradictòries: «Les dificultats per
tractar els discapacitats mentals—
comenta l’autora—, literàriament
parlant són, més o menys, les que
trobes en tractar qualsevol mena de
personatge. En tot cas l’inconve-
nient va ser que jo no havia tractat
directament cap persona afectada,

però vaig tenir la sort de ser ben as-
sessorada».

En l’òrbita de la lírica, ens les ha-
vem amb dos autors de primera
fila: Vicente Gallego (València,
1963) i Maria Josep Escrivà (Grau
de Gandia, 1968). Gallego amb Si
temiérais morir (Tusquets) marca
un punt d’inflexió en la seua tra-
jectòria, tot endinsant-se en una
trascendència que se situa més en-
llà de la realitat i que contrasta amb
la denúncia de la insatisfacció da-
vant de l’apariència o superfície de
les coses que aborda en els seus lli-
bres anteriors. I és que si hi ha al-
guna cosa que caracteritza Galle-
go és el seu afany per indagar,
arriscar i conquerir territoris nous
en cada obra. Si temiérais morir

mostra amb contundència l’es-
plèndid moment creatiu de Vicen-
te Gallego, capaç d’abordar as-
sumptes d’arriscada ambició. Ga-
llego, un dels poetes més destacats
de la seua generació —tot i que ha
aconseguit imprimir un segell molt
personal als seus versos—, es mos-
tra molt optimista pel moment fe-
liç que travessa la poesia valencia-
na en les seues dues llengues i alu-
deix «al gran arbre de la tradició al
qual s’enfilen els poetes per a créi-
xer». I és que, segons Gallego, la
tradició de la poesia escrita a Va-
lència «ha gaudit d’un segle, el pas-
sat, d’un evident esplendor, i enca-
ra estem aprofitant els fruits d’a-
questa extensa collita».

Amb Flors a casa (Edicions
62), Maria Josep Escriva va guan-
yar els Jocs Florals de Barcelona
2007. L’escriptora saforenca inda-
ga en la tensió que fa que la vida
siga contradictòria: «Hi conviu el
dolor, el patiment o la crueltat amb
la joia, el plaer...». Ara bé, el com-
promís ètic d’Escrivà s’expressa a
través de la contemplació de pai-
satges naturals i humans, extrets
de la quotidianitat. En aquest sen-
tit Flors a casa, com també els al-
tres tres poemaris anteriors, re-
flecteix amb contundència el com-
promís de l’autora amb la vida i la
bellesa de la vida. Maria Josep Es-
crivà, porta anys d’implicació amb
la literatura en els que ha bastit
una consistent obra poètica. L’any
2004, va ser una de les autores de
l’antologia Imparables.

A. Toledo
La importància de tenir un bon
corpus de traduccions és, de fa
molt temps, una qüestio ineludible
per a qualsevol literatura. Entre al-
tres coses, significa —com decla-
ra l’escriptor i traductor Vicent
Alonso— «la manera d’entrar en
diàleg seriós amb la resta de cultu-
res». I és que l’espai literari ja fa se-
gles que està «globalitzat» i, per
tant cap país, llengua o literatura
«normal» no pot viure sense in-
corporar les obres més significati-
ves de les altres. Per això és satis-
factori comprovar com, en l’àmbit
català, són moltes i molt ben aco-
llides les traduccions d’autors ac-
tuals (MacEwan, Amis, Philip
Roth, Amos Oz, etc.) i que el ma-
teix passa amb les traduccions
dels clàssics, com ho ha demostrat
La Divina Comèdia de Joan Fran-
cesc Mira i, més recentment, la pu-
blicació dels Assaigs de Montaig-
ne, traduïts per Vicent Alonso. To-
tes dues obres han tingut una aco-
llida excel·lent i un nivell de ven-
des molt reconfortant, la qual cosa
ens indica —comenta Mira— «que
hi ha més bon lectors de clàssics del
que sembla». És en aquest sentit
que Alonso reivindica més atenció

a la traduccio dels clàssics: «Ja es-
taria bé que els editors s’adonaren
que els clàssics son sempre un bon
negoci, en termes crematístics i en
els més espirituals» —i continua—
«la meua traducció de Montaigne
m’ha donat la gran alegria de com-
provar que amb els grans autors ni
es perden diners ni il·lusions de con-
tinuar construint una literatura».
Mira, afegeix —amb un to opti-
mista— que, pel que fa la traduc-
ció al català d’autors clàssics, «afor-
tunadament el nostre espai litera-
ri, almenys en això, és perfectament
normal». I és que tot sembla indi-
car que la incorporació de les lite-
ratures del món funciona entre no-
saltres sactisfactòriament. «I de
clàssics —continua Mira— també
anem ben servits i no únicament
ara, sinó de fa temps». I tanmateix,
el Premi Nacional de Traducció
precisa en aquest punt , que, en ge-
neral, les traduccions «acadèmi-
ques» dels clàssics (com ara les
del grec i el llatí de Bernat Metge)
solen ser més correctes que mol-
tes traduccions «comercials» d’au-
tors contemporanis.

Finalment i pel que fa a la ne-
cessitat de renovar les traduc-
cions, Joan Frances Mira consi-
dera que constitueix una prova de
vitalitat que aquestes s’acomoden
a les noves generacions, als seus
usos lingüístics i als seus criteris,
perquè «cada poques generacions
canvia la perspectiva, el llenguatge
literari i les formes d'expressió».
Alonso, que coincideix totalment
amb aquesta apreciació, puntua-
litza, però, que «ateses les man-
cances que tenim, de tantes grans
obres per traduir, no té sentit pen-
sar massa en les renovacions».
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Joan F. Mira.

EFE / ANDREU DALMAU

Vicent Alonso.

F. MONTENEGRO

LÍRICA. Escrivà guanyà els Jocs Florals de Barcelona amb «Flors a casa».
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V. Alonso: «Un bon
corpus de traduccions
és la manera d’entrar
en diàleg seriós amb
la resta de cultures»

A. T.
«Resseguir les emprentes eròti-
ques deixades en vers per les do-
nes al llarg d’un segle de literatu-
ra», aquest ha estat el propòsit
d’«Eròtiques i despentinades. Un
recorregut de cent anys per la po-
esia catalana amb veu de dona»
(Arola, 2008), que es presenta
aquesta vesprada a Vivers. Així ho
explica Encarna Sant-Celoni (Ta-
vernes de la Valldigna ,1959), res-
ponsable del pròleg, la recerca i la
selecció de poemes. Aquesta
nova antologia recull 129 poemes
—acompanyats de les il·lustra-
cions de Maria Montes— de 69 es-
criptores, un ventall que inclou au-
tores de generacions ben dispars
i que abasta, poc més poc menys,
un segle, del 1862, l’any que va
nàixer la primera poeta —per
edat— de què s’ha escollit algun
poema, al 1985, l’any en què ho feu
la més jove de les autores selec-
cionades. L’objectiu ha estat om-

plir un buit pel que fa a literatura
feta per dones en el nostre àmbit
lingüístic, ja que si bé n’hi ha unes
quantes —d’antologies poètiques
de dones— ara com ara no n’hi ha-
via cap, en català, feta a partir del
poema mateix. Perquè allò que de-
fineix «Eròtiques i despentina-
des» és precisament la presència
d’una càrrega eròtica, a partir d’u-
na lectura i una tria concretes.
«Ací rau la idoneïtat d’una altra, di-
guem-ne, antologia poètica», co-
menta Encarna Sant-Celoni. Idea
que és compartida per algunes
veus que hi participen, com la de
la poeta Anna Montero (València,
1954): «La visió panoràmica sobre
el tema escollit, en aquest cas, el
tema eròtic en la literatura catala-
na de dones, heus ací la impor-
tància d’aquest nou recull». I és
que mentre la poesia castellana
disposa, pel cap baix, de quatre
antologies de poesia eròtica es-
crita per dones, la catalana no en

tenia cap. És en aquest sentit que
Sant-Celoni exclama: «Ja era
hora, de traure’s les arnes!». A
més, «Eròtiques i despentinades»
ve a completar l’antologia que va
fer Josep-Maria Sala-Valldaura als
anys 70, sobre poesia eròtica ca-
talana del segle XX, en la qual la
presència de la veu femenina era
més aviat minsa. «Segur que re-
sultarà curiós establir un paral·le-
lisme entre les dues», comenta
Montero. A tots aquests propòsits
lloables, cal afegir —i així ho ex-
plica Sant-Celoni— «la possibili-
tat de despertar en el lector la cu-
riositat envers facetes poc cone-
gudes de poetes més o menys
consagrades, d’autores que han
conrreat, de manera efímera, la
poesia, i d’altres que comencen a
fer-ho». Així doncs, «Eròtiques i
despentinades» compleix la doble
funció: la de recull temàtic —erò-
tic— i la de recull de gènere —de
dones. I de retop, constitueix tot
un treball de recuperació per a què
quede documentat en la nostra
tradició literària.

Resseguir l’emprenta eròtica


