
Amb el mateix títol que un poema de
Christelle Enguix que s’inclou en el volum,
aquest recull de poemes congrega mig
centenar de veus poètiques, de diferents
plantejaments creatius, unificades per un
mateix motiu de ràbia i de denúnica: el
nostre paisatge irreversiblement urbanitzat.
Marc Granell, Gaspar Jaén i Urban, Antoni
Ferrer, Albert Garcia i Hernàndez, Elies
Barberà, Josep Piera, Begonya Mezquita o
Manel Rodríguez-Castelló són alguns dels
autors que hi participen.

La imatge d’un Josep Bernat i Baldoví
saineter, populista i poc escrupulós amb
el llenguatge potser no correspon a
l’autèntica figura literària d’aquell
escriptor del segle XIX. Aquest assaig, que
va guanyar el Premi Mancomunitat de la
Ribera Alta, reivindica les aportacions de
Bernat i Baldoví a la defensa de l’ús social
del valencià i al patrimoni d’una llengua
culta però accessible. Una àmplia selecció
de paraules comentades per l’autor fa
costat a la tesi central del llibre.

La crisi econòmica colpeja cada dia l’opinió
pública amb noves dificultats, amb nous
problemes de política internacional i de
gestió domèstica dels estats. Els autors,
membres del Grup de Glasgow de recerca
sobre mitjans de comunicació, subtitulen
aquest combatiu assaig amb un epígraf
descriptiu, “estudis culturals, mitjans de
comunicació i conformisme”, que no
descriu del tot la combativitat de la seua
anàlisi de l’ofensiva neoliberal i els seus
efectes sobre la desigualtat i la pobresa.

Recomanem...
ASSAIG
per A. B.

ASSAIG
per ADOLF BELTRAN

POESIA
per A. B.

P er a ser coneguts i atrau-
re visitants, els pobles so-
len recórrer a un grapat

d’estratègies conegudes: fan pu-
blicitat dels seus monuments,
dels seus carrerons tranquils i
encantadors, del seu paisatge
obert o abrupte o, en fi, si és el
cas, dels seus vins o la seua con-
sistent gastronomia. La vila de
Serós, al Baix Segre, no està
mancada en absolut de cap
d’aquests atractius (en especial
el paisatge dels voltants, molt
de terra endins, és superb, i la
confluència del Segre i l’Ebre a
l’Aiguabarreig, ben a prop, és
un plausible equivalent del pa-
radís: exuberant de vida on te-
rra i aigua es fonen), però ha
decidit apostar per la literatu-
ra. Des de fa quatre anys, l’Ajun-
tament de Serós organitza una
trobada d’escriptors, El temps
de les cireres, que inclou
premis a autors joves, ac-
tuacions, passejades i
tertúlies literàries sobre
un tema donat. Dos bons
poetes de la localitat, Pe-
re Pena i Gabriel Pena,
són l’ànima cordial de
l’esdeveniment.

Enguany, aquestes
jornades estaven dedica-
des a un dels grans
poetes en català del se-
gle XX, Màrius Torres,
de qui ara mateix se cele-
bra el centenari del
naixement. Torres va
viure pocs anys sobre la
terra. Quan en tenia 25
va caure malalt de tuber-
culosi i es va haver d’en-
claustrar al sanatori de
Puig d’Olena, i allà va morir, en
1942, quan comptava 32 anys,
molt lluny de la seua família,
que havia hagut d’exiliar-se.
Amb tot, va tindre temps de
crear una obra densa i pun-
yent, meticulosament cisella-
da, d’una serenitat i un coratge
tan impressionants com la tris-
tesa de fons que la recorre. Que
Torres no abdicara mai dels
seus ideals estètics, que eren
uns ideals de continguda
precisió, de bellesa miniada i

transparent, a despit de les te-
rribles circumstàncies en què
va haver d’aprendre l’ofici de
poeta, és una cosa que els bons
lectors no li agrairem mai prou.
La neta suavitat dels seus poe-
mes closos, amerats d’un anhel
de vida inassequible i d’una
desolació sàviament retinguda,
és una rara joia. “Ja vençut,
però encara sota el meu esten-
dard”, el poeta va mantindre
una alta dignitat, en la lírica
com en la malaltia, fins a
l’últim moment.

Amb tot, per motius que no
encerte a comprendre, l’any
Màrius Torres ha quedat confi-
nat als actes celebrats a Lleida,
la ciutat on va nàixer, i poca co-
sa més, com si la seua obra no
pertanguera igualment a tots
els qui tenim la sort de poder
disfrutar-la, perquè entenem

perfectament la llengua en què
va escriure-la. És una manera
massa casolana d’entendre la li-
teratura, aquesta que fa reduir
les commemoracions a la terra
natal. No sé si a València s’ha
celebrat cap acte en honor de
Torres (sospite que no). El que
sí que sé és que caldria haver-
ho fet, perquè aquest grandís-
sim poeta també és nostre.

De moment, la vila de Serós
no ha deixat passar l’oportuni-
tat d’honorar un escriptor ex-

traordinari. Entre els actes que
se li dedicaren, hi havia la
presentació d’un CD, Com la
veu de l’aigua, del grup EnVers,
totes les cançons del qual es ba-
sen en poemes de Torres. El
nostre poeta ha tingut sort en
això. Des de la famosa Cançó a

Mahalta, musicada fa anys per
Lluís Llach, uns quants músics
han trobat que els seus poemes
tènues i profunds eren la ma-
tèria idònia per a fer cançons
amb voluntat de perdurar. Els
resultats no sempre han estat a
l’alçada de les intencions (per
exemple, les versions de Xavier
Ribalta són un error tenaç),
però a voltes han produït
cançons memorables, com
Molt lluny d’aquí de Túrnez i
Sesé. Enguany, gràcies a l’any

Màrius Torres, aquests intents
han proliferat, i diria que Com
la veu de l’aigua n’és la
consecució més afortunada.
Guitarres i teclats construeixen
un paisatge espiritual somniós
i suggestiu, d’acords matisada-
ment ombrejats; de tant en
tant, flautes o trompetes hi
aporten colors i lleugeresa, i
una percussió molt mesurada
descabdella la riquesa d’uns rit-
mes que esquiven tota violèn-
cia o èmfasi. Dins un clima de-
morat, tan suau i subtilment
corprenedor com els versos de
Torres, s’enlaira la veu d’Emília
Rovira, molt ajustada, clara i jo-
ve. De vegades mussita les pa-
raules com un prec que no serà
escoltat, de vegades l’infon la
tremolor tot just perceptible
que fa inoblidables els poemes
continguts i profunds de

Màrius Torres. En el text de
presentació, Emília Rovira es-
criu que “música i poesia són
dues arts que compten el
temps i que hi viuen, que pe-
netren l’ànima i que ens ajuden
a entendre l’existència”. Per
això, Màrius Torres (que també
ho sabia) va estimar la música
tant com la poesia. Explorant la
seua arrel comuna, els músics
d’EnVers han seguit dignament
el mestratge del poeta que, ací,
els dóna la paraula.

D e nou, emprenem la tornada a
Ítaca. Recomane als meus com-
panys que ho fem amb la ironia

i solemnitat de Konstantinos Kavafis i
amb el ritme de Lluís Llach. I voguem,
quan el vent bufa davall les aigües i les
veles van flàccides, mentre recitem:
“Quan surts per fer el viatge cap a
Ítaca, / has de pregar que el camí sigui
llarg, / ple d’aventures, ple de coneixen-
ces. / Has de pregar que el camí sigui
llarg, / que siguin moltes les matinades
/ que entraràs en un port que els teus
ulls ignoraven, / i vagis a ciutats per
aprendre dels que saben./ Tingues sem-
pre al cor la idea d´Ítaca (…)”. No obs-
tant això, no són els matins, sinó les
vesprades les que dediquem a l’aventu-
ra, al coneixement i a la fabulació, qua-
tre hores incessants de vertigen i
exposició d’idees, d’indagació de possi-
bles rumbs, de lectures, d’opinions i
debats. El camí és llarg i fascinant, sota
la impertorbable expressió d’Homer.
“Occident a vista de cec” o “El vidriol
cega els teus ulls”, se’m va acudir titu-
lar el taller o seminari de creació
literària, quan l’Aula de Cultura de la
CAM, m’ho va proposar. I el vam ini-
ciar, com a introducció a un cicle dedi-
cat a “Homer, l’etern viatger”, que coor-
dina Alberto Manguel, autor, entre mol-
tes altres obres, d’El diccionario de luga-
res imaginarios. Cine, teatre i conferèn-
cies, defineixen el paisatge actual que
va esbossar la còlera d’Aquil·les i el pe-
riple d’Odisseu, i que ara es destiny en
les fluctuacions borsàries de l’euro i les
bandades de llops de l’especulació. Des
de Troia al tractat de Roma; de l’àgora
a la comunitat del carbó i de l’acer, hi
ha molta tela per tallar. Europa ha ren-
dit el poder de la cultura al poder de
les finances. Homer i Hesiode no cotit-
zen ni tan sols com a objectes ornamen-
tals.

Si ahir va parlar l’escriptor albanés,
resident a París, Ismael Kadare, recent
premi Príncep d’Astúries de les Lletres
i diverses vegades proposat al Nobel,
hui ho farà el novel·lista Alessandro Ba-
ricco, que dirigeix el taller literari Hol-
den, en record de Salinger, i d’El vigi-
lant en el camp de sègol, a Torí. Autor
de Seda, l’esplèndida història d’un
rodamón, que més que viure la seua
vida, la presència, i que va d’ací cap
allà, per les pàgines d’un llibre imprevi-
sible i suggestiu. I a més, l’Ulises, de
Mario Camerini; i les representacions
teatrals Homer, Ilíada. Lectura drama-
titzada del poema del mateix Baricco,
dirigida per Juan Luis Mira Candel, i la
representació de ¡Gracias, Grecia!, de
Sexpeare. I després de deu dies tan
èpics com hípics, tan ètics com diver-
tits, els assistents al taller, interessats,
entregats a transportar tota una filoso-
fia, una democràcia, una mitologia, un
món, en fi, d’uns vint-i-huit segles arre-
re, fins als nostres dies, en un grapat de
fulls, que llegiran, comentaran i jutja-
ran aqueixos mateixos participants, al
començament de juny. Personalment,
estic satisfet de la faena que hem fet i
de la que, sens dubte, deuen estar fent
responsablement tots els que s’han em-
barcat en aquesta nova odissea. Els
vaig advertir que l’èpica es resolia en
els parquets i que en l’Hel·lespont els
turistes han despatxat els arrogants
guerrers i les naus aquees. La postmo-
dernitat se’ns ha quedat en relíquia. Si
l’heroic Ulisses d’Homer se’l va carre-
gar l’afligit Ulisses de Joyce, com deu
ser el d’aquest segle?
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L ’estudi de Rafael Martí
Quinto està situat en un pis
del carrer d’Alboraia, on

comparteix dues plantes amb la
seua esposa i pintora Eva Mus. La
seua estança és una habitació
diàfana, amb uns grans finestrals
que donen a ponent i que miren a
la cúpula blava del monestir de
Sant Cristòfol. L’ambient és reco-
llit, utilitari, amb un cavallet i un
panerot de vímet, i uns quants ar-
maris arxivadors. Els quadres
s’acumulen per terra, sobre els
mobles, accentuant l’aspecte fun-
cional. “M’agradaria tindre un es-
tudi més cuidat, però un

s’acomodà on està” diu Martí
Quinto amb un to nerviós, mo-
vent-se ací i allà. Li pregunte si
aquell doll de llum que entra per
la finestra ha condicionat una mi-
ca la manera de pintar, i em repli-
ca que pot ser, que l’estudi sens
dubte influeix i que aquella llum
obliqua, forta, que es veu en tants
quadres seus podria ser la
d’aquell ambient. En una paret hi
ha un espill, redó i més aviat petit,
però que li serveix “per a donar la
volta al quadre: la possibilitat de
tindre una altra mirada”. Tot i
això afig de seguida que no es
tracta d’una qüestió de perfeccio-

nisme, sinó més aviat d’un vici.
A poc a poc, va traient obres i

mostrant-me vells treballs. L’obra
de Martí Quinto és molt especial:
pinta homes i dones en estances
buides, peuplantats, en una at-
mosfera àtona, silenciosa, com
aturada. Podríem dir que és un
pintor que busca copsar una
emoció, un estat d’ànim, l’atonia
de la vida i dels seus moments
més pregons. Hi ha una enorme
exigència en la realització, i cada
quadre és la decantació de moltes
altres obres, de centenars d’estí-
muls que a nosaltres, senzills es-
pectadors, potser se’ns escapen.
Però allò, aquell home estàtic al

bell mig de l’estança, aturat, tena-
llat potser per una quimera o per
una dèria impossible d’identifi-
car, és el resultat de molts altres
dibuixos i esborranys, d’infinituds
de regles i de reflexions. Quan
veiem un quadre de Martí Quinto
ens sobta aquella atmosfera,
aquell espai aturat, que diu coses
sense dir en canvi res en concret,
que parla sense articular cap mis-
satge explícit, ni molt menys cap
lema ni al·lusió identificable. Allò
és pintura en estat pur, d’on s’ha
extret tot allò insubstancial, i per
a aconseguir-ho han estat neces-
saris infinitat d’esforços i de clau-
dicacions. Passa a la pàgina 2

He llegit en un diari de Roma que la
Biblioteca Apostòlica Vaticana pre-
tén copiar els seus arxius amb el

format FITS (Flexible Images Transport
System), que la Nasa començà a desenrot-
llar els anys any 60 i que permet salvar
qualsevol tipus de contingut i de fer-lo legi-

ble no solament ara sinó en el futur, a prova
de canvis tecnològics i de virus, cucs perver-
sos o altres enemics. Així, en el terme de
deu anys, aquest projecte monumental
permetrà de conservar i fer assequibles uns
80.000 manuscrits de la Biblioteca, amb un
total de quaranta milions de pàgines. El pro-
jecte del Vaticà té una duració i uns costos
imponents, considerant que es tracta d’un
nombre immens de papers, que van des de
les més antigues versions gregues de la Bí-
blia, fins als manuscrits tardoantics de les
obres de Virgili, al De arte vendandi cum
avibus encarregat per l’emperador Frede-
ric II, als textos autobiogràfics de Petrarca,

les primeres còpies de la Divina Comèdia, i
a molt més del que vostés i jo puguem ima-
ginar. Jo, que fa anys, durant mesos i
mesos, passava moltes hores cada dia en
aquella Biblioteca i aquells arxius furgant
entre llibres i papers del temps dels Borja,
no sé si em puc imaginar el resultat de tan
fabulós programa informàtic. Serà més
còmode per als hipotètics usuaris, acadè-
mics o no, però sobretot confie que no es
perda aquell contacte directe amb el paper
que jo recorde tan vivament. Aquelles sales
amb taules grans de fusta noble i fosca, els
prestatges amb volums relligats en pell,
aquells monjos benedictins amb barba blan-

ca i ordinadors portàtils, aquelles joves
nòrdiques que preparaven tesis doctorals
sense manies, i sobretot aquell aire que te-
nen els espais que són alhora sòlids i
entranyables, com era aquella biblioteca.
Ara, ja se sap que, instal·lats davant d’una
pantalla, tots volem tindre un accés imme-
diat i il·limitat a tota imatge, document o
text que ens interesse o ens convinga. Però
si la informació serà certament la mateixa,
les sensacions no seran iguals. I la vida, la
història i la memòria, estan fetes també de
sensacions, de contactes humans, de l’aire
d’una sala i potser fins i tot de la pols d’una
carpeta plena de papers rígids i vells.
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