
M inúscula insisteix amb
Bergounioux (Un poco
de azul en el paisaje, oc-

tubre 2011) i ja ens va bé, perquè
ens posa davant noranta pàgines
que concentren les virtuts nu-
clears d‘un escriptor que amb to-
ta seguretat creixerà entre nosal-
tres fins que se li concedisca el
lloc d‘honor quemereix. El text ja
té un grapat d‘anys (Un peu de
bleu dans le paysage, ÉditionsVer-
dier, 2001), però no hi fa res per-
què, a pesar d‘haver adquirit tot
el seu sentit des d‘una petita part
de França —aquella on l‘ànima
de Bergounioux "fou llançada per
començar", al departament deCo-
rresa, al Llemosí (Occitània)—, o
precisament per això, és una
reflexió de valor universal sobre
les dues vides que han de viure
els qui, desitjosos de present, es
veuen obligats a abandonar el
lloc hirsut, ancorat en el passat,
on nasqueren, per a formar-se i
sobreviure. Ja ho deia l‘autor en
una entrevista de fa uns anys: par-
tir és morir, ja que t‘allunyes de

la comunitat que t‘ha ensenyat
els procediments espontanis de
comportament; abandones les
creences indiscutibles que t‘ofe-
reix el lloc de naixença (la "Ur-
doxa", com deia Husserl) i t‘a-
culls a creences noves, les que ad-
quireixes a través de les institu-
cions que imparteixen el saber
més elevat, el que s‘até a la raó i
no als principis més o menys
emotius que aprenem només per
haver nascut entre altres hu-
mans.

Bergounioux, en efecte, ha vis-
cut dues vides. A Brive-la-Gaillar-
de, la primera; a París, la segona.
I les ha viscudes amb comoditat
escassa, com una contradicció
que esperona el pensament i que
exigeix ser expressada en una
prosa que reflecteix la lluita per a
concedir sentit a tot el procés.
Per això—ho subratllava ben car-
tesianament en l‘entrevista es-
mentada—, l‘anada a París a estu-
diar a l‘École des HautesÉtudes
en Sciences Socials, fou per a ell
"transportar al segon registre,
mental, de la humana condició,
el desplaçament completament
físic del cos al qual la nostra
ànima ‘està lligada indissoluble-
ment".Un poco de azul en el paisa-
je és la història, essencialitzada,
d‘aquesta contradicció, contada
amb veritablemà demestre, sen-

se ni una sola concessió a la bana-
litat, amb una precisió descripti-
va envejable, de paisatges sobre-
tot, però també de rostres desapa-
reguts o paradigmàtics. I, com
d‘habitud, sempre a la cerca de
les raons, històriques i humanís-
simes, que expliquen els fets i aju-
den l‘autor a construir cada un
dels vuit petits assajos —contes,
potser; o poemes en prosa, o pro-
ses autobiogràfiques, o mers ca-
pítols d‘una història més llarga
que el lector escriu amesura que
passa les pàgines. I si és una
reconstrucció històrica que pot
ser adduïda en favor del mestrat-
ge d‘una figura com JulesMiche-
let, per a qui la història es re-
dueix en primer lloc a la geogra-
fia, Un poco de azul en el paisaje
no deixa de ser un text
autobiogràfic esplèndid que fa de
la reflexió sobre el temps i la
memòria un dels eixos al voltant
del qual gira una gran part de les
seues propostes. Les coses retro-
bades, ja de retorn des de l‘exili
al lloc "on tingueres les experièn-

cies cardinals", el gran llibre del
món, de la vida, de la vida pròpia,
de les coses que són al centre
dels teus records el contorn de
les quals no pots distingir des
d‘un cotxe en marxa, perquè ne-
cessites la desacceleració, la cal-
ma imprescindible per a re-
conéixer-les, per a situar-les en el
temps, i gaudir-ne. No debades
d‘aquestmón de records, delmis-
teri de la infantesa, sorgeixen
unes quantes pàgines memora-
bles amb què Bergounioux enal-
teix el costum de la lectura, el
mitjà òptim per a descobrir la
nostra condició doble: el que
som i el que desitgem, els límits i
l‘impossible. Els coneixedors del
Discurs del mètode, hi reconeixe-
ran de seguida l‘homenatge a
Descartes, però tothom entendrà
que la capacitat de pensar ens fa
lliures, ens permet, simés no, alli-
berar-nos de servitudsmésmate-
rials, que tenen a veure amb "el
pes de la realitat". Diu Bergounio-
ux que "un llibre de veritat afecta
en major o menor grau el que
pensem i, en conseqüència, el
que som". Als lectors d‘Un poco
de azul en el paisaje els serà fàcil
copsar el valor d‘aquestes parau-
les. La literatura, al capdavall,
també ens fa lliures, és a dir, ens
desperta el desig de conéixer el
món i de parlar-ne.
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La llista és interminable, una
selva on els adults es perden
fàcilment. Els adolescents 2.0
han trencat les barreres, són
ubics, estan per tot arreu. Els
editors s‘han vist sorpresos i su-
perats per aquest fenomen es-
pontani. Van a la caça dels blo-
caires adolescents amb més se-
guidors i els regalen llibres,
conscients de la publicitat
gratuïta, tremendament expo-
nencial, que això suposa. Hi ha
joves que es venen clarament i
descarada: "Ets una editorial in-
teressada a fer-te una ressen-
ya?". Moltes de les editorials va-
lencianes estan presents en les
xarxes socials, però merament
com a anunciadores de nove-
tats, no com a participants ac-
tius. I només Maeva té en la
web un fòrum obert als lectors,
però sense massa èxit: els joves
prefereixen escriure‘s entre
ells.

"La gràcia d‘aquests blocs
és que estan fora de la tutela
dels mestres", afirma Gemma
Lluch, professora de Literatura
Catalana de la Universitat de
València i experta en Teoria so-
bre la Lectura i la Literatura
Juvenils. "És una conseqüència
de l‘ús de les xarxes socials i del
model que va encetar Laura Ga-
llego". Aquesta escriptora de
Quart de Poblet va ser pionera

pel que fa a l‘ús d‘Internet i de
la 2.0: té 8 000 seguidors en
Twitter i la seua web supera els
dos milions de visites. "El se-
cret? Laura, a més de ser una
bona escriptora, coneix els ado-
lescents i, sobretot, els valora,
els respecta, els escolta i con-
versa amb ells", es llig en el
bloc de Gemma Lluch (lluchg.s.
uv.es), que també participa en
Facebook, Twitter i Google
Plus.

Arran d‘aquest fenomen,

Lluch ha posat en marxa un
projecte d‘investigació interna-
cional anomenat "Disseny,
acompanyament i avaluació de
la promoció de la lectura en
2.0", amb la col·laboració d‘al-
tres experts deMèxic, Xile i l‘Ar-
gentina.

Ara bé, els joves tot i la seua
independència a l‘hora d‘escriu-
re, són captius de la publicitat
dels best-sellers i de les grans
multinacionals. De fet, les res-
senyes fan sempre referència a
les últimes novetats editorials,
especialment del món fantàs-
tic, ara tant de moda, i molt poc
als clàssics o a les obres llegi-
des per recerca pròpia. En això,
però, no es diferencien tant
dels adults.

Tots els blocs juvenils ano-
menats fins ara estan escrits en
castellà. La recerca que des
d‘aquest diari s‘ha fet per tro-
bar adolescents que escriguen
en valencià ha estat negativa.
"No n‘hi ha", confirma amb con-
tundència Gemma Lluch. "Sí
que trobem blocs lligats a les
escoles, però no fora de l‘àmbit
educatiu. Tot i el gran esforç de
mestres, escoles i editorials, els
adolescents ho fan majori-
tàriament en castellà". Quina
és la raó d‘aquesta disfunció?
La 2.0 no és més que un reflex
de la societat, i el poder del mer-
cat i dels mitjans de comu-
nicació és molt gran. "Els best-
sellers se solen publicar, prime-
rament, en castellà, i les edito-
rials valencianes han de fer un
gran esforç per a traduir-los",
explica Lluch. "Cal un suport
més gran dels mitjans de
comunicació públics, i també

de l‘administració, per a crear
un lloc públic en la xarxa on els
xiquets diguen el que vulguen i
per iniciativa pròpia", conclou.

Per Facebook contactem
amb un dels blocaires en
valencià més joves que hem tro-
bat, Àngel Cano, nascut a l‘Olle-

ria fa 20 anys i estudiant de Fi-
lologia Catalana. A 17 anys va
obrir "El nét del tio Pipo" [blocs.
mesvilaweb.cat], que va encetar
amb una anàlisi de Consells,
proverbis i insolències de Joan
Fuster. Però, gens de muggles i
sinsajos.

Uns blocs que estan fora
de la tutela dels mestres
Tot i l’esforç d’escoles i editorials, la majoria són en castellà

Q uan Miquel entra a la plaça
veu unamoixeta en la corni-

sa del balcó del campanar. Mal
auguri. L‘òliba es mira la plaça.
Tot i la foscor, més enllà intueix
la marjal i el llagrimeig d‘un sal-
ze. Diminutes figures humanes
s‘agrupen en cercles desiguals.
Per sota el moviment caòtic de
formes abstractes, hi ha unes po-
ques traces d‘uniformitat.

El presagi s‘instal·la a l‘ull
buit de Miquel.

Un lleu toc de tabal l‘ha aler-
tat. Intenta localitzar d‘on prové
el so. Reconeix el senyal. Ara la
contrasenya es completa amb
un esbós de repic i un to quasi
imperceptible de dolçaina. Un
si? Desxifra el missatge: cal con-
gregar-se. Com pot, s‘obri pas en-
tre la gentada. Sap la posició que
ocupa dins la maquinària que
s‘ha activat fa només uns ins-
tants. Veu que, com ell, algunes
altres persones acudeixen a l‘ori-
gen del so. Els coneix. Pot dir-ne
els noms i els oficis, els carrers
on viuen, les línies familiars que
en alguns casos recorren tres o
quatre generacions… Maria, Vi-
cent, el Vivaldiet i la filla del fus-
ter, que s‘ha incorporat a la colla
enguany. Vénen junts, entre

somriures i jocs. La filla del fus-
ter, aquesta xiqueta de pell i mi-
rada obscures com la nit, li té
robat el cor. Com collons li
diuen?Malgrat que les seues ria-
lles creixen, Miquel creu endevi-
nar el cant de l‘òliba. Un pesar
inunda el seu cor. També arriba
l‘imbècil de Sebastià. Sebastià,
Sebastià vés a fer la mà. Ni
veure‘l pot i no sap per què.

La moixeta observa que, en-
tre la multitud que ompli la
plaça, unes poques desenes de
persones, amb indumentàries
de ratlles verticals de colors, des
dels diferents racons, van aple-
gant-se al centre de gravetat pro-
vocat pel to de tabal. La gent no
s‘està quieta, però en són només
uns grapats els qui conflueixen
al magnetisme del so. Ara algú
amb ulleres fosques entra pel ca-
rrer estret de la dreta.

Quan ja són al lloc, els colors
es confonen, els crits s‘encaval-
quen i es fa difícil aïllar les perso-
nes concretes. Com les aigües ba-
rrejades d‘unmateix riu amb les
de la mar, com les cendres dels
morts de tots els temps. El riu, la
mar. La vida i la mort. Havien
d‘aparéixer. Justament hui, com
lamoixeta demirada tèrbola. La
mort i el riu. La mar i la vida.

La veu ferma de Josep, el

mestre de la colla, crida a l‘or-
dre. Sona de nou el repic. Parra-
papam. L‘intent de silenci s‘ha
obert entre una remor general.
Un cuc invisible remou l‘inte-
rior de Miquel. Isabel és al seu
costat, se sent més segur. Puja-
ran junts, com des de fa més de
deu anys. A l‘altre costat hi ha
Nikolay, és nou. Bé, relativa-
ment, perquè ja van tres anys i
moltes temptatives d‘alçar
muixerangues.

Hui qui tocarà el cel és Aisha,
la xiqueta del fuster. (Aisha, ja
ha eixit el nom! Ara ho recorda.
Ho explicava el fuster: Aisha sig-
nifica vida, veges tu! Aisha). Ca-
sualitat? Ell no creu en casuali-
tats. Déu no juga als daus. Co-
mença la cosa. Pam pam pam,
parrapapam pam pam. El cuc es
passeja pels seus dintres i furga
la inquietud que li ofega el cor.
La base inicia els preparatius.
Les mans, els braços i els mus-
cles es nuen, es trenen. Una cor-
da forta, en què els dits, les
suors i els porus, les cames, els
camals i els colzes deixen de
pertànyer a l‘individu i esdeve-
nen una pinya destinada a soste-
nir la construcció humana. Fins
a cinc altures. Pam, pam pam,
parrapapam, pam pam. Miquel,
abans que pugen els de dalt, té

temps de creuar-se amb els ulls
negres d‘Aisha que il·luminen la
nit. Ell no és l‘únic que mira els
ulls de la filla del fuster.

Aisha, la nit anterior, ha dor-
mit poc. Els nervis, filla, això
són els nervis, ha dit Isabel, la
mare. La negror dels ulls omplia
l‘estança quan el pare, com sem-
pre, ha anat a despertar-la
abans d‘anar a la fusteria. Si fóra
per la xiqueta, tan bon punt s‘ha-
guera alçat s‘hauria vestit amb
la rudimentària vestimenta.
Ara, quan la imminència de
l‘ascensió l‘emmudeix, ja sense

nervis, és conscient que, en uns
moments, totes les mirades es
concentraran en la dèbil tremo-
lor del seu cosset i, tanmateix,
encara farà la creu amb els
braços oberts. Després, davant
l‘expectació de tots, aixecarà la
cameta. Pam pam pam, parrapa-
pam pam pam. Si si si mi mi mi

mi si. La dolçor de la dolçaina
mulla les fibres de qui l‘escolta.

L‘engranatge humà s‘ha po-
sat en marxa. Ara està pujant
Sebastià, que ignora que demà
redactarà per a la premsa la tris-
ta crònica de la tragèdia. Aisha
també li té el cor robat. Puja Vi-
cent i puja la melodia. Sol sol sol
sol fa fa sol la sol fa mi mi re.
Pam pam pam. Puja el Vivaldiet.
Parrapapam pam pam. És el mo-
ment en què Aisha, decidida,
s‘hi enfila, trepitja cames i esque-
nes, posa els peus en els braços
cosits amb els braços. Passa da-
munt deMiquel, que li regala un
pensament. Ja hi ha dues altu-
res. Aisha ja pot albirar els lí-
mits de la plaça, per un instant
ha ensopegat amb les ulleres fos-
ques que li retornen un reflex de
vidre. S‘incomoda perquè li ha
semblat veure-hi algun rostre.
Continua grimpant damunt de
Sebastià. Una altura més. Tres.
Pam pam pam. L‘horitzó del po-
ble se li obri. L‘últim esglaó és
Vivaldiet, que es va aixecant. La
xiqueta comença a tremolar, di-
visa la marjal i el llac, l‘amable
silueta de planes i breus eleva-
cions que en algunmoment bus-
quen també el cel, les petites
arrugues d‘aquesta terra banya-
da constantment per la mar.
L‘espurneig nocturn de la mar
es confon amb els vidres foscos
on Aisha reconeix de qui és el
cos incert de l‘ull buit que es ba-
lanceja al ploró. Quan baixarà,
ho haurà oblidat tot.

Pierre Bergounioux.

ESCRIURE EL PAÍS

L’ull incert de la moixeta V eus les cues que es fan al
Museu Van Gogh, d‘Ams-
terdam, o sents els preus

dels originals de l‘artista, i recor-
des l‘infern a què fou sotmés
pels seus coetanis. Les anècdo-
tes ja són llegenda: només un
quadre venut en vida, una pintu-
ra seua feta servir per a tapar el
forat d‘un galliner, impossibili-
tat d‘exposar,malgrat la influèn-
cia poderosa del germà,
humiliació, fam, bogeria,
suïcidi… Avui, les reproduc-
cions de Van Gogh pengen als
hotels de cinc estrelles i, també,
als pisos de suburbi. A una esca-
la semblant, no tan popular, po-
dem parlar de Gauguin o de Cé-
zanne. En Cézanne s‘inspirà un
amic seu d‘infància, Émile Zola,
per a escriure L‘obra, novel·la
que narra la vida d‘un pintor es-
querp, obsessionat a trobar-se a
si mateix i a edificar un art nou,
i la successió de fracassos que
aquesta combinació provoca.
L‘alter ego de Cézanne en mans
de Zola arruïna la vida de la
seua família i la pròpia. Zola,
però, s‘equivocà. Cézanne no
fou un fracassat, sinó un artista
que, mentre era mirat de reüll
pels coetanis, feia una obra de
valors universals i permanents,
que obria una porta per on pas-
saria una gran part de l‘art pos-
terior. Que un individu lúcid
com Zola no reconeguera la
dimensió de Cézanne sorprén;
que ningú, ni públic ni crítics ni
artistes, fóra seduït per la pintu-

ra de Van Gogh, sembla
increïble; que Gauguin se
suïcidara en una situació d‘abso-
luta misèria ens angoixa. La
història va plena d‘artistes que,
comells, patiren la indiferència,
si no l‘escarni, d‘aquells a qui
oferien el talent. És difícil valo-
rar l‘art des del present. Davant
d‘aquestes injustícies, un es pre-
gunta: “També passa, avui dia,
això?”. I tant! Certament, avui
hi ha mitjans nous que faciliten
la difusió d‘un autor descone-
gut; mitjans, però, que es carac-

teritzen per la dispersió i
l‘excés d‘informació. El
millor lloc perquè un lli-
bre passe desapercebut
és una biblioteca. Avui
dia hi ha tants artistes i
tanta informació disponi-
ble sobre ells que no pas-
sar-hi desapercebut és
un miracle. S‘han de pro-
duir uns graus de vistosi-
tat i d‘espectacularitat en
l‘obra incompatibles amb
l‘art de colpiment pro-
fund, que exigeixen pa-
ciència a l‘espectador. Els
cànons, els star system,
que estableixen lesmulti-
nacionals de l‘art actual
són inconsistents. Això
no és, tan sols, una opinió
meua, és un fet reiterat
en la història de la cultu-
ra. Els mandarins dels
distints presents de la
història no n‘encerten
mai la tria. Hi ha autors
grans que foren recone-
guts en vida; és cert, però

n‘hi ha pocs. Quasi sempre els
autors més valorats en el seu
present han caigut després en
l‘oblit, i n‘han perdurat uns al-
tres. Tenim dret, doncs, a des-
confiar del que ens venen —o
imposen— els qui fan la tria. El
millor crític, el que menys erra,
és el temps. Desconfiem, també,
de les multituds que compren
reproduccions de Van Gogh;
són les mateixes que, avui dia,
ignoren o rebutgen l‘artista ob-
sessionat a trobar-se a si mateix
i a edificar un art nou.

Vicent Borràs

A MANERA DE TASCÓ

Bergounioux: dues vides
i una visió del món
Vicent Alonso

NOTES DE CAMBRA

El millor crític
Manuel Baixauli

A l’esquerra, Joan Marco, amb el seu ordinador i el
seu bloc a la seua casa, a València. A la dreta,
Àngel Cano mostra el seu bloc. / jesús císcar

Hui qui tocarà
el cel és Aisha,
la xiqueta
del fuster

L‘engranatge humà
s‘ha posat en marxa.
Ara està pujant
Sebastià

Els editors van a la
caça dels blocaires
adolescents amb més
seguidors

Els joves tot i la seua
independència a l‘hora
d‘escriure, són captius
de la publicitat
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