
Després de sorprendre molt gratament
amb el seu debut, Dies i dies (2007), Clara
Andrés torna amb un disc de huit cançons i
poc més de vint minuts de durada que ens
deixen amb la mel untada als llavis. Des de
l’enlluernadora Fàcil, el tall inicial, l’oient
queda atrapat per una col·lecció de pop
fràgil i encisador que remet a propostes de
perfil alt, com ara Pauline en la Playa, però
amb resultats artístics que miren als ulls
dels seus possibles referents. Un nou pas al
front.

Nascut a Gandia el 1912 i mort a Barcelona
el 2003, Gonçal Castelló va viure la lluita
democràtica durant la Segona República i la
Guerra Civil, i es va comprometre en el
combat contra el franquisme, des de la
seua professió d’advocat i, com a escriptor,
des de la seua ferma vinculació a la
reivindicació cultural i política nacionalista.
La publicació de les seues memòries, a cura
d’Àngel Velasco, permet rescatar del passat
episodis i punts de vista d’unes lluites
sempre assetjades per l’amenaça de l’oblit.

Qualsevol llibre d’aquesta editorial,
premiada pels bibliotecaris i per la
Generalitat amb motiu de l’anterior títol
de la col·lecció, és una delícia, tant des
del punt de vista de la història com de la
il·lustració, generalment molt ben
combinades. En aquest cas, l’il·lustrador
i dissenyador Ángel de Pedro és l’autor
del text i dels dibuixos. I hi conta
l’aventura d’un gos, un gat, un peix i un
ocell que s’avorreixen a casa i prenen la
decisió d’eixir al camp.

Recomanem...
INFANTIL
per A. B.

ASSAIG
per ADOLF BELTRAN

L a de jurat de premis de
poesiaésuna tasca ingra-
ta per diverses raons.

Una és merament egoista: es
tracta d’un treball desagraït.
Qui guanya, no té cap dubte
que ho deu al seu propi mèrit;
els perdedors ho són per culpa
dels jurats. També hi ha un al-
tre motiu, més cordial, i per
això més trist. A un premi, es
presentenmolts llibres queme-
reixerien la publicació, però de
guanyador, només n’hi pot ha-
ver un, o a tot estirar dos. El
destí dels altres és un misteri,
probablement injust i dolorós.
En resum: és un desaprofita-
ment exagerat d’esforços
vàlids. A més, tot jurat es com-
ponde diversosmembres, habi-
tualment de gustos molt dissí-
mils. La possibilitat que guanye
el llibre que creiem millor és
escassa. I ni tan sols és
segur que reba el premi
cap dels que ens agra-
den.

Aquestes melancòli-
ques consideracions pro-
venen del fet que ara re-
passe una pila d’originals
que opten a un premi. No
m’agrada fer de jurat de
poesia, precisament per-
què escric versos i per-
quèm’imagine ambmas-
sa facilitat a l’altra banda
de la tria. Però si sempre
dius que no, només acon-
segueixes una fama
d’antipàtic —o d’incom-
promés- que acaba resul-
tant inconvenient. El fet
és que entre els poetes
que s’han presentat al premi en
què em toca de participar, n’hi
ha més d’una desena de valen-
cians. N’hi ha de veterans i de
gentquem’ésdel tot desconegu-
da. La majoria han escrit bons
llibres, i alguns, excel·lents. No
puc saber quina sort tindran, i
els desitge el millor, però és evi-
dent que no poden guanyar
tots. Tot i així, mereixen ser lle-
gits. En general, els escriptors
escriuren per a això, perquè els
llegesquen, i no solament els ju-
rats d’un premi. Quan el llibre

s’ho val, com és el cas, es tracta
d’una aspiració inobjectable.
Des de fa uns anys, al País
Valencià, la quantitat de llibres
depoemes (i dels altres) publica-
ts s’ha restringit, perquè el sec-
toreditorial nopassapel seumi-
llor moment, però de poetes
bons n’hi ha tants com abans, o
potser més i tot. Per això molts
d’ells acaben apostant a la lote-
ria dels premis, i la impressió de
desaprofitament penós no fa
més que augmentar.

Per a animar-nos una mica,
podem fullejar els bons llibres
que sí que s’han pogut publicar.
Acabede llegir-ne dos:Adeslloc,
de Joan Navarro, i Raspall, de
Juli Capilla, tan diferents que
per això mateix ja donen indici
de la immensa varietat de regis-
tres que oculta l’iceberg en bo-
napart inèdit de la poesia valen-

ciana actual. De Joan Navarro
poccal quediga ja, quan fadèca-
des que sabem que és un gran
poeta. Darrerament està molt
productiu, i, com a mínim des
deMagrana, viu immers en una
poesia d’una gran densitat, en-
tre cosmogònica i reverberado-
ra, que explora l’hàbitat del ser
amb avidesa de saorí. A deslloc
se situa davall l’advocació de
Wittgenstein: “imaginarun llen-
guatge és imaginar una forma
devida”. Aquesta és l’aventura a
què ens convida, o el repte a

què ens emplaça: imaginar
això, totes dues coses, “per a re-
construir els antics lligams en-
tre el quehi ha fora de nosaltres
i nosaltres”, univers i llenguat-
ge, món extern i món propi,
com a facetes o enfilalls de la
tramade fons, que ordeix un tot

indestriable. Els seus poemes
en prosa ens endinsen en un
cosmos verbal que té el poder
hipnòtic d’una llarga salmòdia
al·lucinada, com una febre len-
ta, d’on sorgeixen de sobte fra-
ses d’una fulguració llampant,
incandescent. Així, les paraules
coven el ferment de la llum.
ComenelGènesi, planant sobre
les aigües, el verb revelador con-
forma l’ésser. El poder conjura-
dor —llenguatge i vida— del
verb de Joan Navarro és formi-
dable.

Raspall juga en una altra lli-
ga. Hi ha al final d’aquest llibre
un llarg poema sobre la pilota
valenciana —tema raríssim en
la nostra poesia— que a mi
m’ha d’agradar, provenint com
provinc d’un llarg llinatge d’afi-
cionats acèrrims a aquest es-
port bellíssim, però que no en-
caixa bé en el to predominant
del llibre, més inclinat a la
rememoració elegíaca que a la
proclama cívica. El pas del
temps, la memòria i l’oblit, el
paradís primigeni, potser ima-
ginari o falsejat, però en tot cas
perdut, del passat, quan “el
món era, en l’estiu, un meló de
tot l’any”, en són els temes recu-
rrents. La pregunta de l’Ubi
sunt ressona diversament en
aquest llibre, amb força i amb
riquesa evocadora, amb amar-
gor també. En els millors poe-

mes de Raspall hi ha una admi-
rable recreació verbal del
temps pretèrit, d’aquell “assaig
insabut de pàtria venturosa”
que deia Pere Quart que degué
ser la infantesa. Juli Capilla ens
parla, amb un enyor vastíssim,
d’un univers intacte vora dels
ulls perplexos del xiquet que va
ser, i dient-lo l’activa, el recupe-
ra. I és ací, en aquesta recons-
trucció fèrvida d’unmón per la
paraula, on les distàncies entre
A deslloc i Raspall es difumi-
nen.

DISCOS
per XAVIER ALIAGA

El poder conjurador
—llenguatge i vida—
del verb de Joan
Navarro és formidable

Juli Capilla fa una
admirable recreació
verbal del temps
pretèrit

D igues-me quins llibres tens i et
diré qui ets. No sé si l’aforisme
és original, o si l’he llegit en al-

gun lloc. Tant se val: pense que és indub-
tablement cert. Quan entre en alguna
casa i hi veig una prestatgeria, hi llance
una mirada tafanera. De seguida tinc
una bona informació sobre els gustos
dels inquilins, sobre les possibles dèries
lectores. Una biblioteca parla del seu
propietari, és… què sé jo?, comel contin-
gut d’un armari de roba. L’estil és l’ho-
me, va escriure Buffon, i el nostre estil
s’hi manifesta, ja ho crec, també pels
llibres que tenim. Comptat i debatut, no
hi ha dues biblioteques iguals. Quan en-
tre en una casa i no hi ha biblioteca
—que passa cada vegada més—, veig
aquelles persones nues, i ja ho sé tot
d’elles. Ja no tenen capmisteri per ami.
Açò ve a tombpel llibre d’Umberto Eco i
Jean-ClaudeCarrièreNadie acabará con
los libros. És una obra brillant, inesgota-
ble, divertidíssima. L’he llegida i n’he
gaudit amb cada resposta, he pres notes
sobre les lectures possibles, si no he dis-
crepat totalment amb ells. Himantenen
que el llibre ha sobreviscut a tot tipus
de peripècia, i que és autònom, que no
necessita cap actualització del progra-
mari, ni res de tot allò que fa tan dèbil el
suport electrònic. Eco i Carrière, amb
unes biblioteques que sumen milers
d’exemplars, uns quants d’incunables,
tenen la pitjor opinió possible del llibre
electrònic. Jo també en tinc, de mala
opinió. Tampoc hi crec, i lamentaria
molt que un bon dia el llibre, el llibre de
paper, s’acabara. Perquè un llibre no
sols és el text, sinó l’enquadernació, la
portada, el tipus de lletra, els marges, la
maquetació, tantes i tantes coses. Un
llibre pot ser bonic o lleig, agradable de
llegir o espinós i incòmode. Penseu en
algunes editorials que fan unes porta-
des cridaneres, infantils, lamentables,
tan lletges que són un insult al lector.
S’hauria de penalitzar les editorials que
feren llibres lletjos, per “desfomentar”
la lectura. Enteneu-me: un editor amb
gust tindrà cura d’unes col·leccions ben
anotades, ben impreses, que seran un
goig a la vista. No posaré noms, però
tots sabeu de qui parle i de qui no. Tan-
mateix, cada vegada n’hi ha menys,
d’aquests benemèrits editors; el llibre
sofreix cada vegadamés la mercadotèc-
niamés hòrrida i estadística, i assessors
d’imatge imàrqueting que creen els pro-
ductesmés espantosos dirigits a lamas-
sa acèfala. Faran desaparéixer els lli-
bres? Probablement. Arribarà un dia
que el llibre de paper serà tan car i
costós, per qüestions socials i
ecològiques, que no serà possible man-
tindre’l. Aleshores, quan entrem en una
casa, serà normal que no hi haja biblio-
teca. Tots estarem nus, i serem als ulls
dels altres exactament iguals. És clar
que sempre ens quedarà l’armari. O pot-
ser ni això.

HUIT
Clara Andrés
Fourni Produccions
La Garriga, 2010

L’ESCAPADA
Ángel de Pedro
Editorial Diálogo.
València, 2010.

CARTES DE PROP

Fulguracions
Enric Sòria

Els poetes Juli Capilla, a l’esquerra, i Joan Navarro.

ESPURNES

La desaparició
dels llibres
Martí Domínguez

FINAL DE VIATGE. ME-
MÒRIES D’UN GANDIÀ
Gonçal Castelló
CEIC Alfons el Vell.
Gandia, 2010.

Umberto Eco. / bernardo pérez
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M olt sovint, anant per les Espa-
nyes, a Mallorca, a Tarragona,
a Bilbao o aMadrid, em pregun-

ten “com van les coses” al País Valencià,
i si és cert tot això que, de tant en tant,
llegeixen en els diaris. Això que vostés
llegeixen en els diaris és cert, conteste
invariablement, però és només una part

de la veritat. Perquè la veritat completa
és molt pitjor: la major part dels valen-
cians viuen en un món de falsedats bri-
llants, en una societat d’espectacles
inútils i caríssims que afalaguen vani-
tats estúpides, de fracassos profunds en
economia, finances, política, moral pú-
blica, ètica i estètica. Les coses, doncs,
no van bé: en realitat, van fins i tot molt
pitjor del que sembla. Alguna cosa, mol-
ta cosa, fa olor de podridura, a Dinamar-
ca, com escrivia Shakespeare, i pareix
quemoltíssima gent no troba desagrada-
ble l’olor. Aquesta és la tragèdia, no sé si
la del “ser o no ser” de Hamlet, la del rei
Lear o la del moro de Venècia. És com

aquella pudor insuportable que feien no-
bles i reis de segles passats, que no es
dutxaven mai, i la cobrien arruixant-se
amb perfums intensos. L’agost passat,
en una entrevista en el setmanari El
Temps, el sociòleg Mario Gaviria, que
ens coneix una mica, quan li pregunta-
ven com veu València, contestava: “Veig
no només la ciutat, sinó tota la Comuni-
tat Valenciana, víctima d’una síndrome
de Palerm, de Calàbria… S’està suditalia-
nitzant, en una barreja de corrupció, re-
gals, ineficàcia, menfotisme, guany
ràpid… Si jo fóra progre valencià porta-
ria ací Roberto Saviano durant sis
mesos per vore què en treia. Alguna co-

sa molt lletja s’està covant. No hi ha
alternança en el govern, i això és un
principi de la democràcia; hi ha una
creixent absència de cultura culta, no de
la cultura de carrer… El cas Gürtel no és
res més que un símptoma de la
suditalianització”. Alguna cosa molt llet-
ja, en efecte: jo no ho sabria dir millor
amb tan poques paraules. La cosa més
lletja, però, no és només la podridura i
la mala olor: és el perfum aparentment
agradable que la dissimula. La colònia
sobre la brutícia, el desodorant amb aro-
ma d’espígol, i el bon poble del bon país,
caminant feliç cap a la ruïna, entre els
efluvis del perfum sintètic.

L a introducció és neces-
sària, però provoca un
cert pudor il·lustrar el lec-

tor en el descomunal full de ser-
eis d’Enric Valor (Castalla, 1911

—València, 2000), escriptor i lin-
güística, recuperador de la ron-
dallística valenciana i les seues
paraules, Premi d’Honor de les
Lletres Catalanes, intel·lectual
estimat i reconegut, posseïdor
d’una imatge icònica, la de
l’ancià venerable i el seu barret
tan característic, un home que
té el seu nom repartit per dese-
nes de carrers i de places del
País Valencià. I més coses. Si-
tuar el personatge en tota la
seua magnitud requeriria un es-
forç equivalent. I tot just aques-
ta és la intenció d’El Valor de les
araules, una exposició exhausti-
a organitzada per l’Acadèmia

Valenciana de la Llengua (AVL),
aprofitant la coincidència quasi
exacta entre les efemèrides del
naixement i de la mort. Una
invitació a la declaració de l’in-
signe intel·lectual com a “Escrip-
tor de l’any”.

”Parlem de l’únic escriptor
valencià que és doctor honoris
causa per les universitats de
València, la Politècnica i l’Estudi
General, la d’Alacant, la Jaume I
de Castelló i la de les Illes Ba-
lears”, ressalta l’acadèmica i
comissària de l’exposició
Verònica Cantó, que ha estat
auxiliada en aquesta tasca tan
complexa per dos comissaris ad-
junts, Vicent Brotons, professor
de la Universitat d’Alacant, i
Òscar Pérez, tècnic lingüístic de
l’Ajuntament de Sagunt.
L’exposició es podrà veure a la
capital valenciana, a la Sala The-

saurus de la Universitat de
València, fins al 23 de gener de
l’any vinent. Després, viatjarà a
Alacant, a l’Aula de Cultura de la
CAM. Mentre, una versió trans-
portable de la mostra circularà
per centres educatius i aules de
cultura de tot el País Valencià, i
també a les Illes, on la universi-
tat de les Balears retrà homenat-
ge a l’escriptor. Els pobles on
nasqueren les rondalles, men-
trestant, acolliran activitats de
contacontes i conferències. Així
mateix, està previst un docu-
mental sobre la figura de Valor
produït per RTVV en virtut d’un
conveni.

Per anar a pams, l’exposició
s’organitza a través de cinc itine-
raris, dissenyats per l’artista Vi-
cent Carda. En l’itinerari més
personal es reprodueix el seu
despatx, amb la seua màquina

d’escriure, la seua ploma o la ve-
lla edició del diccionari de Pom-
peu Fabra que feia servir l’es-
criptor. Uns altres llibres de con-
sulta que durant dècades ocupa-
ren espai en la taula del seu des-
patx, les gramàtiques de San-

chis Guarner i de Carles Salva-
dor, “no se sap què se n’ha fet”,
aclareix Cantó amb una certa
decepció. A canvi, s’hi mostren
la gavardina i el mitològic ba-
rret original. D’una altra banda,
una sèrie de taulers mostraran

els indrets on Valor va viure i
treballar els seus primers anys,
a Castalla, a Elda i a Alacant. El
vessant rondallístic, la seua
aportació cabdal al fixament de
la rica tradició oral de les comar-
ques meridionals, havia de tenir
un apartat propi, amb les ronda-
lles i els estudis que generaren.
A més d’això, uns plafons digi-
tals reprodueixen fragments,
portades i il·lustracions dels lli-
bres, així com fotografies, mol-
tes d’inèdites, procedents de
l’àlbum personal de Valor. Les
dues parts dedicades al Valor no-
vel·lista i lingüista tenen una es-
tructura semblant. Ací, la part
visual es dedica als seus mestres
i amics, noms referencials de les
lletres, com ara Manuel Sanchis
Guarner, Josep Giner, Joan Fus-
ter o Francesc de Borja Moll.
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PUNT DE MIRA

Una cosa molt lletja
Joan F. Mira

Enric Valor i les lletres
L’Acadèmia Valenciana de la Llengua organitza una mostra ben exhaustiva dedicada a
l’escriptor en el centenari del seu naixement

A MANERA DE TA

Sobre el llibre
‘Joan Fuster i la
filosofia’

ARTE DE PR P

Sobre la poesia
de Joan Navarro
i de Juli Capilla

Una imatge d’Enric Valor presideix el claustre de l’edifici de la Nau, de la Universitat de València, que acull l’exposició. / jesús císcar
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La seua aportació
cabdal al fixament de la
rica tradició oral havia
de tenir apartat propi


