
Mentre llegia el Francesc
de Borja (Ed. 62, 2010) de
Josep Piera no em treia

del cap la possible comparació
amb la prosa històrica d’E. Martí-
nez Ferrando. Al principi amb
dubtes, perquè conec els lligams
entre tots dos escriptors i és raona-
ble que, en conseqüència, m’hi fal-
tara clarividència. Piera reedità en
la Institució Alfons el Magnànim,
en aquella esplèndida col·lecció
que era la Biblioteca d’Autors Va-
lencians (per cert, a què es dedica
ara la benemèrita institució?), Pri-
mavera inquieta, la memorable
col·lecció de contes de Martínez
Ferrando. Ha d’haver-hi gent del
gremi i un grapat de lectors que,
com jo mateix, el recorden alçant
la veu pertot arreu en favor d’un
narrador que és el millor que hem
donat els valencians en prosa na-
rrativa fins a la guerra d’Espanya.
Però, a mesura que m’endinsava
en la lectura, la convicció s’aferma-
va, és a dir, que els crits de Piera
en favor de la prosa de l’arxiver i
contista no eren precisament bo-
rumballa retòrica; responien més
aviat a afinitats que l’escriptor me-
tamorfosava en proclama reivindi-
cativa durant aquells vuitanta en
què, orfes durant anys
d’escriptors amb cara i
ulls, la prosa poètica de
Martínez Ferrando,
fins i tot amb les
deliqüescències que de
tant en tant el portaven
a elevar-se fins als cims
d’un lirisme exacerbat,
ens semblava d’una dig-
nitat notòria. Certa-
ment, la prosa de Piera
té un aire de família
amb la de Martínez Fe-
rrando, però, a més,
sempre que s’ha posat a
literaturitzar el passat
—recordem el seu
Ausiàs Marc— ha fet
servir recursos que un
trobaria fàcilment en lli-
bres com La tràgica
història dels reis de Ma-
llorca, i també en al-
guns dels papers més
breus que l’arxiver
dedicà a figures i fets de
la nostra història, com
ara aquella petita delí-
cia que és “El caso de
una infanta medieval
que murió de añoranza
por Valencia”.

Ens vindria bé que algú s’atrevi-
ra a fer una anàlisi aguda de la
prosa dels escriptors valencians
actuals. Martínez Ferrando, al cap-
davall, era “el nostre prosista” i
ara, per fortuna i obstinació, te-
nim un grapat de bons narradors,
fites d’un mapa que tothom in-
tueix, però que caldria dibuixar
amb perícia. Ací, per exemple, To-
rrent. Allà, Piera. I entre l’un i l’al-
tre, potser com una síntesi
d’extrems que no necessiten de
ser superats, l’eixutesa progra-
màtica d’un Baixauli o l’humor in-
tel·ligent d’un Alapont, que espe-
rem de nou sense el llast de la
maleïda parafernàlia editorial. Po-
dria ser-ne un bon inici, no? En el

primer, la prosa és al servei
rigorós de l’acció. En el segon, la
paraula no necessita cap excusa
per a donar-se. I els tercers, que
han tret profit dels intents de gai-
rebé tothom per a trobar la via
intermèdia, la prosa que no renun-
cia ni als fets que han succeït ni a
la pentinada estilística, que sem-
pre té més nervi com més natural
se’ns presenta. Regiren vostés
aquesta biografia del duc de Gan-
dia i comprovaran que Piera és un
veritable “donador de paraules”,
que és com ell mateix qualifica el
Borja. I aquesta prodigalitat,
aquest altruisme en l’ús dels mots

és tan espontani que elimina la
distància —per a alguns canòni-
ca— entre el narrador i el perso-
natge biografiat. L’entusiasme de
Piera envers el personatge arriba
fins a l’extrem de compartir la
visió amb la del personatge biogra-
fiat. Per això el llenguatge de Pie-
ra és el del duc: Borja és Piera i
Piera és Borja. Alguns hi veuran
un cert anacronisme en l’expres-
sió, i parlaran del passeig epidèr-
mic per circumstàncies que hau-
rien merescut més capacitats
analítiques. Fets, tanmateix, poc
rellevants si som capaços de si-
tuar Piera en el territori d’aquells
escriptors que estarien disposats
a subordinar qualsevol exigència
erudita a la passió per contar.

Josep Piera. / natxo francés

En un passatge de 2666,
de Roberto Bolaño, un
professor de literatura re-

flexiona, decebut, sobre el presti-
gi creixent de la novel·la breu, re-
dona (hi esmenta Bartleby, l’escri-
vent, de Melville, o La metamorfo-
si, de Kafka), en detriment de la
més extensa, ambiciosa i atrevida
(Moby Dick, El procés). “Ni els il·-
lustrats”, diu, “gosen fer obres
grans, imperfectes, torrencials,
les que obrin camí cap allò que és
desconegut. Escullen els exerci-
cis perfectes dels grans mestres.
O dit d’una altra manera:
volen veure els mestres
en sessions d’esgrima
d’entrenament, però no
volen saber res dels com-
bats de veritat, on els mes-
tres lluiten contra allò
que ens atemoreix a tots,
allò que acoquina, i on hi
ha sang i ferides mortals i
fetidesa”. El fragment in-
cita a fer tertúlia. També
demostra que les idees
d’un autor solen ser escla-
ves de les seues qualitats i les
seues limitacions. Bolaño, que és
un talent digressiu, gens sintètic,
d’una prosa desbocada, sensual,
plena de ramificacions que aca-
ben en interrogants no resolts,
prefereix les obres d’ambició des-
mesurada —com el seu 2666—, i
per tant imperfectes, a l’obra re-
dona. En canvi, Borges, que esti-
lísticament és exactament el con-
trari —tot i que Bolaño hi està

influït i se’n declara admirador—,
es passà la vida ironitzant sobre
el gènere novel·la. “Les pàgines
nombroses”, deia, “en general,
són promesa de tedi o de rutina”.
Borges, que es reconeixia, sense
pena, incapacitat per a la novel·-
la, s’identificava amb aquests ver-
sos de Blake: “Veure un món en
un gra d’arena / i el cel en una flor
silvestre. / Contenir l’infinit en la
palma de la mà / i l’eternitat en
una hora”. Qui té raó, dels dos?
Una simfonia de Bruckner o una
gimnopèdia de Satie? El triomf

de la mort, de Brueghel, o una
natura morta de Morandi? Un
arròs caldós amb ànec o un cana-
pé de caviar?… Però, és que l’un
exclou l’altre? Precisament crec
que, per contrast, es potencien. A
qui li abelleix, després d’haver lle-
git la Divina Comèdia, començar
a llegir, per exemple, el Faust de
Goethe? Jo, per exemple, sempre
busque el contrast o, com diu
Stravinsky, “el costat fresc del

coixí”. De fet, quan et trobes en
aquell moment excitant en què
has acabat un llibre i et plantes
davant la biblioteca per triar-ne
un altre, la gràcia rau en la diver-
sitat d’opcions quant a estil, tema
i volum. A més: d’on trau, el perso-
natge de Bolaño, que llibres com
La metamorfosi o Bartleby no
obrin camins cap allò que és des-
conegut? Ací s’equivoca, perquè
la força d’aquestes històries, com
la dels contes de Borges o Kipling
o Txèkhov, rau, precisament, en
el fet que contenen, o si més no

esbossen, l’infinit en la palma de
la mà. Qui té raó, doncs? Ambdós.
Després de navegar per més de
mil pàgines de 2666, va bé degus-
tar alguns contes d’El Aleph. O a
l’inrevés: després de tanta
condensació narrativa, no hi ha
res com deixar-se endur per una
prosa fluïda, lliscadissa. Allò que
no pot mancar, en cap dels casos,
són els camins oberts cap allò
que és desconegut.

A MANERA DE TASCÓ

Piera, “donador
de paraules”
Vicent Alonso

NOTES DE CAMBRA

Allò desconegut
Manuel Baixauli

Dues cobertes del setmanari. La de la
dreta correspon a un número dedicat a
la Fira de Juliol del 1931.

Certament, la prosa de
Piera té un aire de
família amb la de
Martínez Ferrando

Per això el llenguatge
de Piera és el del
duc: Borja és Piera i
Piera és Borja
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El rostre de la bellesa au-
tòctona alimentarà durant uns
quants anys un ideal estètic
com a representació de la belle-
sa de dona valenciana. Un
ideal, però, que mes enllà dels
Pirineus havia quedat passat
de moda, com es posa en relleu
en un concurs internacional en
què les formes arredonides de
la miss valenciana són derrota-
des pel nou model de dona més
estilitzada, representat per la
guanyadora hongaresa. Mal-
grat això, com publica la revis-
ta, el seu retorn en tren serà
triomfant amb un primer ho-
menatge a la Casa de València
a Barcelona, que l’acull com la
reina de la bellesa valenciana.
És aquest nou ideal femení,
com escriu José Huguet, repre-
sentat per la figura femenina
de línies art déco, allò que apa-
reix en la revista. Al costat de
la imatge mes tradicional i
d’inspiració postsorollista, ací
representada pel folklorisme
autòcton —tot i que aquesta ico-
nografia també acabarà mode-
lant-se d’acord amb la nova i
geometritzant estètica—, en La
Semana Gráfica es dibuixen les
noves siluetes, des de la dona

sofisticada, a cavall de la moda
i la imatge cinematogràfica,
fins a la dona esportista i
amant de l’aire lliure.

En aquesta construcció grà-
fica col·laboren la plana major
dels il·lustradors de l’època,
molts dels quals també seran
els responsables de la publici-
tat o del disseny gràfic de les
editorials d’aquells anys. Entre
els noms més lligats al setma-
nari hi ha Antoni Vercher
(1900-1934) i J. J. Barreira
(1888-1957), juntament amb al-
tres pintors, com ara Artur Ba-
llester (1892-1981), Peris Brell
(1866-1944), Salvador Tuset
(1883-1951), etc. També hi
deixaran l’empremta alguns
dels creadors que renoven la
il·lustració espanyola, com ara
els madrilenys Salvador Barto-
lozzi (1882-1950) i Rafael de Pe-
nagos (1889-1954), o el tarra-
goní Robert Baldrich
(1895-1954). Artistes que, a ban-
da i banda, viuran més tard la
ruptura dramàtica que signifi-
ca la Guerra Civil. En aquest
índex de col·laboradors no fal-
ta la figura de José Segrelles,
que farà set portades per a la
revista, entre altres, una de de-
dicada a la ciutat de Nova York

arran d’un viatge del pintor als
Estats Units. L’altra columna
gràfica de la revista la formen
els fotògrafs, Luis Vidal Core-
lla, José Cabrelles Sigüenza, Jo-
sé Lázaro Bayarri, Cabedo To-
rrens, etc., noms que continua-
ran durant la postguerra el tre-
ball gràfic encetat aquells
anys.

Revistes com La Semana

Gráfica i d’altres de l’època re-
flecteixen aquesta sensibilitat
representada pels nous llen-
guatges plàstics. Repre-
sentació epidèrmica o trivial
en molts casos, però que
gràcies a la importància i la

difusió adquirides durant
aquells anys per les publicacio-
ns periòdiques, la imatge
publicitària, la tipografia, el lli-
bre, etc., estenen a la vida quo-
tidiana aquest marc vital de
modernitat. El cinema i el
cinematògraf també formaran
part d’aquest aparador mo-
dern il·luminat per la imatge
en moviment i, des de París, un
col·laborador del setmanari
anomenat Juan Piqueras
informarà de les novetats inter-
nacionals. També, la revista
serà receptiva de l’exotisme es-
tètic que és moda arran del
jazz i la música negra.

L’arribada de la dècada dels
anys trenta significarà la
desaparició de la revista. Com
escriu José Huguet, igual que
altres setmanaris, la pu-
blicació no pot competir amb
els diaris que tenen millors mit-
jans tècnics i, a més, ofereixen
grans tirades. Els diaris es no-
dreixen d’una informació
gràfica abundant i variada i les
publicacions setmanals estan
condemnades a publicar un re-
sum d’allò que el públic ja co-
neix. El 25 de juny de 1932 La
Semana Gráfica publica l’últim
número.

La plana major dels il·lustradors
Dibuixants, pintors i fotògrafs van col·laborar en ‘La Semana Gráfica’

A l’efervescent panorama li-
terari valencià hi hauria
de correspondre un corre-

lat crític també vigorós. Tanma-
teix, els espais per a exercir la
crítica literària es poden
comptar amb els dits de la
mà, per això és tan relle-
vant una publicació com
ara Caràcters, revista
literària publicada per la
Universitat de València,
que arriba al número 50
de la segona etapa, des del
1997 fins ara. Abans, però,
entre el 1992 i el 1994, pio-
ners com ara Vicent Alon-
so posaren els fonaments
d’una publicació que és
un referent més enllà del
País Valencià pel rigor i
perquè és el planter de co-
mentaristes literaris.

”Aquesta era la volun-
tat de Vicent Alonso, fer
crítica literària catalana,
de tot l’àmbit, i anar incor-
porant-hi gent nova, ser-
vir com a plataforma a la
gent que començava a es-
criure”, indica Juli Capi-
lla, director actual. “La
gent que hi col·labora s’ho
pren molt seriosament,
s’hi esforça, i el treball es
nota. La llàstima és que les plata-
formes per a exercir la crítica es
tanquen o es redueixen i això és
una limitació important. La revis-
ta no ha de ser un vaixell solitari
en l’oceà, cal tenir competència,
però sóc molt escèptic. Caràcters
se sosté perquè està a la Universi-
tat i també pel voluntarisme del
consell de redacció. Cal més com-
plicitat”.

Francesc Calafat, membre pre-
cisament del consell de Caràcters

i crític de Quadern, insisteix en la
importància de “parlar de tota la
literatura catalana, malgrat les li-
mitacions, amb prou espai on ofe-
rir densitat literària i reflexió. I
també és interessant poder do-
nar a conéixer en cada número
l’obra d’un escriptor significatiu
de manera exhaustiva. En un dia-
ri això és més complicat”. Calafat
també ressalta el paper de
Caràcters pel que fa a la formació
d’un cos crític: “Hi ha molta gent

que ha eixit de la revista”. “El pro-
blema de la literatura catalana és
la manca d’espais intermedis de
reflexió. Però, malgrat tot els pro-
blemes, hi ha gent que ha fet co-
mentari de llibres amb una certa
continuïtat, i això proporciona
una acumulació d’experiències,
de saber com s’ha de fer”. Noms,
entre d’altres, com els de Pere Ca-
longe, Joan Manuel Matoses, Alí-
cia i Lourdes Toledo o Enric
Sòria.

Alfred Mondria, un dels crí-
tics de referència de Posdata, el
suplement cultural de Levante,
també es va iniciar a Caràcters.
Per a ell, “una revista dedicada
exclusivament a la crítica
literària i, a més, de llarga dura-
da, constitueix un fenomen
insòlit. I l’etapa en què Vicent
Alonso en fou l’impulsor i el direc-
tor serví per a consolidar un bon
equip de crítics al País Valencià”,
diu. I reivindica també “la dècada

en què Arantxa Bea coordinà el
suplement de llibres Posdata”, fi-
tes “en què millor es pot prendre
el pols a la literatura catalana ac-
tual i la seua valoració crítica”.
Mondria considera “alarmant” la
reducció d’àmbits de crítica
literària i troba a faltar “valentia
en alguns crítics” a l’hora d’opi-
nar de llibres.

Ara, el contrapés a la manca
d’espais és Internet, bressol
d’una crítica espontània i benin-
tencionada ben nombrosa, però
llastada per l’amateurisme. No
sempre, és clar. Joan Garí compa-
tibilitza les ressenyes en el set-
manari El Temps amb un bloc,
Ofici de lector, en què comenta

llibres. “Internet és un instru-
ment de comunicació molt inte-
ressant, instantani, global. Da-
vant de les carències, la gent s’hi
ha llançat d’una manera
espontània, però molt efectiva, a
parlar de llibres, perquè molts
dels que es publiquen passaven
desapercebuts”, raona Garí. “No
faig un seguiment detallat dels
blocs, però de segur que hi ha
xerrameca al costat de coses soli-
díssimes”.

El planter dels crítics
‘Caràcters’ compleix 50 números com a referent de la literatura

XAVIER ALIAGA, Valencia

El número 50 de la revista Caràcters. / jesús císcar

“La llàstima és que les
plataformes per a
exercir la crítica es
tanquen o es redueixen”

El contrapés a la
manca d’espais és
Internet, bressol d’una
crítica espontània

La figura femenina
de línies
art déco apareix
en la revista

La publicació no pot
competir amb els
diaris que tenen
millors mitjans tècnics
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