
L’encantador
de serps
Josep ballester

Editorial Moll
Malorca, 2009

En aquest assaig so-
bre literatura, que
ha prologat Joan
Francesc Mira, Jo-

sep Ballester (Alzi-
ra, 1961) acosta el
lector a una série
d’obres que no pot
ni vol deixar de lle-
gir. D’aquí la re-
ferència del títol a
les habilitats hipnò-
tiques de l’encanta-
dor de serps. El lli-
bre esdevé, així, una
espècie de recorre-
gut per les obres
d’autors com Ca-
mus, Capote, Eco,
Dario Fo, Goethe,
Kingslover, Lowry,
Luján, Rabelais, Un-
garetti, Villalonga i
Verne, entre alguns
altres.

L’home és
un gran faisà
en el món
Herta Müller

Edicions Bromera
València, 2009

L’editorial Bromera
s’ha fet amb els
drets d’edició en llen-

gua catalana dels lli-
bres, desconeguts
fins ara per al nostre
públic, de la guanya-
dora del Premi No-
bel. El segell d’Alzi-
ra ha començat per
publicar dos de les
obres més represen-
tatives de Herta
Müller, La bèstia del
cor i aquest L’home
és un gran faisà en el
món, que fa el retrat
de la desintegració
d’una comunitat de
llengua alemanya en
la Romania rural.
La crua i lírica at-
mosfera de l’autora
hi és ben present.

Correspondèn-
cia de guerra
Manel Alonso

Aguaclara
Alacant, 2009

Amb aquest lli-
bre, Manel Alon-
so (Puçol, 1962)
va guanyar el pre-
mi Paco Mollà,
que convoca
l’Ajuntament de

Petrer. Home de
llibres i autor poli-
facètic, ja que ha
publicat literatura
infantil, relats. no-
vel·les i poemaris,
Correspondència
de guertra troba la
seua justificació
en la pregunta de
fins a quin punt
pot actuar l’escrip-
tor com si no hi
haguera res més
important que la
literatura. Pot el
poeta ignorar tot
allò que l’envolta,
el patiment, el do-
lor, la fam, la gue-
rra?

AssaigNovel·la Poesia

Que enguany es comme-
mora el cinquantenari
de la mort de Carles Ri-
ba és una cosa que s’ha
anat repetint de tant en

tant en la premsa catalana,
més que res per a deplorar que
les institucions no havien pre-
parat a penes res (o sense a pe-
nes) per a honorar-lo, tot i que
ningú nega que és un dels més
grans escriptors, i probable-
ment l’intel·lectual més in-
fluent, que ha donat Catalunya
al segle XX. Finalment, s’ha
aconseguit de fer alguna cosa, i
un grapat d’institucions cultu-
rals han muntat a última hora
un simposi internacional sobre
la seua obra. Més val tard que
mai. D’altra banda, el Quadern
català de EL PAÍS de dijous
passat es dedicava quasi sencer
a glossar la seua figura, amb
extensos articles de Bernat
Puigtobella i de Jordi Llovet.

El fet és que Carles Riba
s’ho mereix tot això, i més. Al
llarg de la seua vida, Riba va
fer moltes coses, i totes les va
fer bé, i va donar un exemple
de laboriositat exigent i de sa-
viesa de què la nostra cultura
anava molt faltada. La seua
obra crítica és excel·lent per les
idees que maneja i per l’aptitud
de les observacions (tot i que la
seua prosa, de tan elaborada,
acaba sent espessa); d’altra
banda, és el millor traductor
dels clàssics, amb diferència,
de què ha disfrutat la nostra
literatura, i la seua versió de
l’Odissea continua sent un
prodigiós plaer. Però sobretot
és gran com a poeta, perquè
ací la seua voluntat de
condensació estètica i reflexió
curosa s’ajustava molt bé als
objectius que una sensibilitat
hipercultivada i alhora subtil-
ment intuïtiva com la seua s’ha-
via marcat. Ja ho va dir Ga-
briel Ferrater, que Carles Riba
“va ser poeta molt abans i molt
més fervorosament que qualse-
vol altra cosa”. I és en la seua
poesia, àrdua i intensa, on ens
dóna el millor de si mateix. A
part de tot això, després de la
guerra, Riba es va convertir en
el màxim representant i l’am-
baixador oficiós de la maltrac-
tada cultura catalana al món.
Un llibre recent de Jordi Amat,
Las voces del diálogo, explica
amb detall aquestes vicissituds.
Durant el franquisme, la litera-

tura catalana necessitava una
figura de talla indiscutible que
donara fe de la seua excel·lèn-
cia artística, mantinguda con-
tra vent i marea. La gran cate-
goria intel·lectual de Riba li va
permetre representar aquest pa-
per —que potser no havia triat,
però que hagué d’assumir— a
la perfecció.

En l’especial de EL PAÍS,
Puigtobella es queixa que
l’obra de Riba ha estat ben es-
tudiada en l’àmbit acadèmic,
però que fora d’aquest clos no
ha tingut la mateixa sort, ni
tampoc la repercussió entre els
poetes joves que sí que han tin-

gut alguns dels seus deixebles,
com Gabriel Ferrater o Joan
Vinyoli. Aquesta afirmació es
pot matisar. No hi ha dubte
que Ferrater admirava Riba,
però considerar-lo un deixeble
poètic seu potser seria dir mas-
sa. Vinyoli sí que ho va ser, i
n’hi ha d’altres. D’altra banda,
fora de l’acadèmia, ha dedicat
a Riba pàgines atentes un gra-
pat de gent que sabia llegir i
també escriure, com Josep Pla,
els germans Ferrater, Joan Fus-
ter i Carles Miralles, entre al-
tres. Segurament se’n mereixia

més, però el país dóna el que
dóna. Que la societat catalana
té dificultats a l’hora d’apre-
ciar els seus clàssics (i la valen-
ciana encara més) és una reali-
tat massa patent per a posar-se
ara a discutir-la. És un mal
símptoma, perquè assenyala
un greu dèficit en la
comprensió de la pròpia
tradició, i en la mateixa
valoració de la cultura, però
no el resoldrem fent com si no
el veiérem. Passa amb Carles
Riba i passa amb tots els altres.
La poesia de Riba, que sempre
va ser un exercici rigorós desti-
nat als feliços pocs, compta, és
veritat, amb un grapat de de-
vots massa exigu. Però al-
menys és un cercle brillant,
com l’autor que el convoca.

Pel seu costat, l’article de
Jordi Llovet suscita qüestions
interessants. Ens recorda que
encara no disposem d’una bio-
grafia de Riba amb cara i ulls, i
diu que, massa sovint, els qui
parlen de Riba, més que pro-
var d’entendre’l, es dediquen al
banal i avorridíssim gènere
hagiogràfic. Llovet sosté, molt
assenyadament, que Riba era
un escriptor, no un sant. Té
molta raó. La temptació del
santoral patriòtic potser siga el
que més ha contribuït a ador-
mir l’interés del públic lector
per les figures literàries del nos-
tre passat, que, en mans de se-
gons qui, semblen tan remotes
i poc excitants com una estam-
peta de sant Martí de Porres.
Afortunadament, Carles Riba

no era així. Era una persona
extraordinàriament intel·ligent
i laboriosa, però també un és-
ser polifacètic, maniàtic, con-
tradictori i plenament humà.
Hi ha el Riba estudiant de Vos-
sler i traductor d’Homer, i tam-
bé hi ha el bromista tafaner de
les cartes als amics; l’home
baixet, envarat i amb cara de
pomes agres que Espriu
caritaturitzà magistralment; el
noble republicà exiliat de les
Elegies i el jove professor que
coquetejava amb el feixisme,
uns anys abans, de què ens par-
la Martí de Riquer; el marit
devot de Clementina Arderiu i
l’aspirant a seductor (sense
èxit) que apareix en les
memòries de Rosa Leveroni, o
l’admirador entusiasta de So-
fia Loren. Hi ha l’amic fidel de
Dionisio Ridruejo i l’agre rival
de Josep M. de Sagarra, el
contertulià atent i el polemista
sanguini que discutia aferrissa-
dament amb Robert Graves.
Per a fer de Carles Riba una
figura humana, d’anècdotes no
en falten, precisament. El que
falta és que algú es prenga la
molèstia de posar interés en el
que sens dubte en té, i que tin-
ga el bri de gràcia necessari per
a fer veure que un escriptor ex-
cepcional pot ser un tipus inte-
ressant. Com Riba, els millors
escriptors de la literatura en
català no ens reclamen una en-
sopida perpetuació de ditiram-
bes. El que mereixen és
atenció, i també una bona dosi
de franquesa.

Se’m fa difícil apel·lar a la
memòria de tot allò que em va
ocórrer i que va ocórrer al meu
voltant quan tenia uns vuit

anys, i això que “s’ha calculat que el
cervell humà pot emmagatzemar
informació que podria emplenar uns
vint milions de volums”. Ja que en el
meu cas, es veu que he perdut o pres-
tat —ja no me’n recorde— uns
quants d’aquests milions, pel llarg ca-
mí, i no puc trobar-los o no me’ls
tornen. Això passa també amb els vo-
lums de la meua biblioteca, que, al-
menys, es poden tocar, olorar, pesar,
mesurar, veure’n els colors més ín-
tims i els de la façana, quan la pols no
els emmascara. Però són objectes visi-
bles i palpables, mentre que els altres,
els de la memòria, tenen una relació
funcional de contacte entre les termi-
nacions de les cèl·lules nervioses,
això és, que ja fiques el nas en l’àmbit
de la sinapsi. No en el de l’estanteria,
sinó en el de la sinapsi, i estàs ben
llest. I perquè només em referisc a la
memòria a curt termini, ja que si fica-
ra cullerada en la memòria a llarg
termini, m’hauria de posar a clavar
masegades a certs gens i a esclafar
algunes proteïnes en el morter, i per a
fer això, val més preparar-se un bon
allioli. La qüestió és que perseguisc
episodis, imatges i records per a una
ponència i un congrés a Bellaterra, de
l’època en què, amb els meus pares,
els meus germans, l’àvia i dues ties,
ficats, no sé com, en un Plymouth
Coupé, ens en vam anar a tota vela
cap a França, pel Pertús, amb els sol-
dats de Franco a molt pocs quilòme-
tres. Era el 27 de gener de 1939, pels
volts de les 9, que passàrem la fronte-
ra, llevat del pare, que va tornar a
algun lloc que mai no he sabut ni ell
no m’ha dit mai. Del cotxe, se’n va
fer càrrec un ciutadà francés que ens
va portar a casa seua, a Perpinyà.
Així va començar un exili que em va
permetre guanyar als fills de l’hospita-
lari ciutadà una bossa de boletes con-
siderable i assistir a l’estrena de La
Blancaneu i els set nans, mentre Anto-
nio Machado, molt a prop, se’ns mo-
ria de tristor. De tristor i d’una malal-
tia pulmonar obstructiva crònica, se-
gons l’opinió d’un metge documentat
i lector empedreït del poeta. Antonio
Machado era un fumador pertinaç i
descuidat, com ho acrediten, per
exemple i entre tants altres, el seu
generós amic Rubén Darío i els alum-
nes d’un institut madrileny que, en
veure’l dia rere dia fumant cigarrets a
classe, sense importar-li que la cen-
dra li caiguera sobre els pantalons i la
jaqueta, li van posar com a malnom
“la Cendrellosa”, dada que desco-
neixia, fins ara que, en aquesta frenè-
tica recerca, ho he descobert, amb un
somriure.

I tot això per una coincidència. Fa
anys vaig escriure en la revista Cua-
dernos Hispanoamericanos, volum de
la fi del 1975 i el començament del
1976, unes “Acotaciones al ideario
político de Antonio Machado”, en
què també descrivia el seu dramàtic
itinerari des de Barcelona fins a Cot-
lliure, on es tanca l’últim capítol de la
seua vida. L’acompanyaven, a més
de la seua mare, el seu germà José i la
cunyada, Carles Riba, Corpus Bar-
ga, els germans Xirau, el doctor
Trias, Tomás Navarro Tomás, José
Puche, rector de la Universitat de
València… “El calendari desfulla
una data: 22 de gener de 1939. Cinc
dies més tard (el 27) creua la frontera
per Cervera…”. El 22 de gener de
1939 el meu pare va arribar molt
nerviós, pels volts de les tres de la
vesprada, a la casa que ocupàvem al
Masnou, i ens va dir que arreplegà-
rem les coses més indispensables, que
marxàvem immediatament. Vam
eixir ja de nit i al cap de cinc dies (el
27) vam creuar la frontera pel Pertús.

CARTES DE PROP

Un tipus interessant
ENRIC SÒRIA

La cendrellosa
E. CERDÁN TATO

“Va ser poeta molt
abans i molt més
fervorosament que
qualsevol altra cosa”

El poeta Carles Riba.
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Manuel Baixauli escriu sobre el llibre de Josep Palàcios ‘Un nu’, poema quilomètric

d’un autor sempre esquiu � Francesc Calafat dedica la seua secció “Un país de paraules’
a un estudi de Ferran Carbó sobre Vicent Andrés Estellés

Els suïssos, diu la premsa,
han votat per clara majoria
contra l’erecció de mina-
rets en les mesquites noves

que es puguen construir al país.
No han votat contra les mesqui-
tes, han votat contra els minarets.
Com si es pogueren construir es-
glésies, però no campanars. Em
sembla, amb paraula clàssica de
Pla, una insigne collonada. I una
mostra de recels arrelats i de pors
molt profundes. Jo, no cal dir-ho,
m’hauria oposat a la prohibició.
Dit això, em semblen també ple-
nes de recels, i sospitoses, la major
part de reaccions i comentaris que
sobre aquesta matèria he llegit i
escoltat. No perquè jo vulga justifi-
car el vot dels suïssos (se’ls ha de-
gut espatllar algun mecanisme de
rellotgeria, com a mínim), que,
d’altra banda, amb la proporció
d’immigrats més alta d’Europa
des de fa dècades, no han tingut
problemes virulents, com a Angla-
terra o a França, per exemple.
Sinó perquè constate una vegada
més el masoquisme mental i mo-
ral predominant als països dits oc-
cidentals o cristians. Segons
aquest masoquisme, plaer en la
fustigació del propi cos, els nostres
pecats i defectes són sempre imper-
donables i grossos, i els defectes
dels “altres” (els no occidentals, o
no cristians), sovint més grossos
encara, són sempre ignorats i excu-
sats. Vull dir que jo participe en el
rebuig a la prohibició dels mina-
rets a Suïssa, però també en el re-
buig a prohibicions molt pitjors
(contra els cristians i els seus sím-
bols, pràctiques, predicació, etc.,
fins a la persecució cruenta i direc-
ta), habituals en molts països
islàmics. I si el cap del govern de
Turquia demana que, com a
represàlia, els musulmans retiren
els fons dels bancs suïssos, mirem
si cap president “cristià” no haurà
de demanar que no comprem pe-
troli d’Aràbia, on és impensable
poder construir una església, ni
sense campanar. Jo, agnòstic en
matèria de religions, diria evangèli-
cament als amics musulmans que
és just mirar la palla en l’ull de
l’altre (sense ficar-li el dit a l’ull),
però més just encara mirar, al ma-
teix temps, el cabiró de fusta en
l’ull propi. I em sembla molt bé
que a València hagen construït
una gran mesquita amb minaret,
però també voldria (ells no?) que
es pogueren construir en pau esglé-
sies en qualsevol país islàmic. Fins
i tot sense campanar.

XAVIER ALIAGA

En la Xarxa i en els mitjans
convencionals, la polèmica en-
torn de la música en Internet,
la propietat intel·lectual i les

descàrregues il·legals ha viscut episo-
dis climàtics amb manifestos creuats
de músics i usuaris i anades a cegues
del govern. Un debat de blanques i
negres, amb moltes implicacions i
pocs espais de trobada. Al País
Valencià, tanmateix, els músics en la
nostra llengua s’ho miren de lluny, ja
que estan fora de la indústria i tenen
problemes específics d’invisibilitat,
prejudicis i manca de difusió. I les
seues opinions oscil·len entre la de-
fensa oberta de les descàrregues com
a eina alternativa de promoció, fins a
la reivindicació, no maximalista ni
punitiva, del fet que es regule la
qüestió d’alguna manera.

”La gent que fem música en
valencià estem al marge de la
indústria”, indica Òscar Briz, que
diu que no se sent representat pels
músics mainstream del manifest con-
tra les descàrregues il·legals. “Em
sembla bastant ridícul dir que la mú-
sica s’acabarà. Potser la indústria mu-
sical convencional ha arribat a un

punt i final. I ja està. Es passarà a un
altre estadi, però no s’acabarà. I tam-
poc no done la raó als internautes.
Estic d’acord en el fet que ha d’haver-
hi algun tipus de regulació per a la
gent que ens hi dediquem. La llei de
la música és molt necessària i fa
temps que s’hauria d’haver fet. Cal
regular temes com el d’hisenda”, ex-
plica. “Ací es barreja la mentalitat
espanyola d’aprofitar-se d’allò públic

i, per part dels internautes, que tot
siga barat i gratis”, resumeix amb
equidistància.

”La pirateria ha fet un bon servei
a músics que no tenen difusió i que
han pogut arribar així a més gent. I
els músics del manifest tenen una co-
bertura en els mitjans públics que no-
saltres no tenim, no sé de què es
queixen”, es pregunta Feliu Ventura.

“Ací no hi ha hagut indústria, però
no per la pirateria, sinó perquè és a
Madrid. Els mitjans només han pro-
mocionat un tipus de música”, recal-
ca. No obstant això, “el fet que es
piratege una propietat intel·lectual
demostra la manca de cultura d’un
país, on la música no té valor i es pot
regalar. En això puc donar raó als
impulsors del manifest. Tinc senti-
ments contradictoris davant el feno-
men”, confessa.

Alfons Om, líder de VerdCel,
apunta en una direcció semblant:
“Les vaques sagrades són un bon re-
flex del repartiment desigual de la
riquesa al món. Ells i certes
discogràfiques no deixen evolucionar
els possibles formats, ja que tenen
ben amarrats els sistemes de
producció i distribució actuals. Però
pense que la nostra llavor, com en
altres oficis, s’ha de valorar, estimar
i, per tant, costejar. Sap greu que la
gent entenga que tot val diners, llevat
de la cultura. Com tothom, aspirem
a dedicar-nos-hi professionalment, i
els músics en general tenim un tracte
molt poc just, poques o nul·les condi-
cions laborals i escassa consideració
social”. Passa a la pàgina 2

Minarets,
campanars

JOAN F. MIRA

Els músics i la xarxa
Els intèrprets en valencià contemplen la polèmica d’Internet

amb distanciament perquè estan al marge de la indústria

Òscar Briz, a l’esquerra, els components de VerdCel, dalt, i Feliu Ventura. / TEJEDERAS / JESÚS CÍSCAR

“Estic d’acord
en el fet que ha
d’haver-hi algun
tipus de regulació”


