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L‘entrevista no ha començat
amb massa bon peu. El fet d‘ha-
ver-lo tret del seu cau, d‘aquella
planta baixa que és una mena de
semisoterrani, sembla que ha fet
despertar en ell un malestar
crònic. Li dic que l‘estudi no està
tan desordenat, que fins i tot
n‘hem vist de pitjors. Que, quan
acabem aquesta sèrie d‘entrevis-
tes, en farem un rànquing, del
més acurat al més desordenat.
Ell m‘escolta amb una certa in-
credulitat, i m‘observa atenta-
ment. Però allò no serveix per-
què no es torne a endinsar en
aquell discurs una mica depres-
siu: “Faig de tot, imite, seguisc
els pintors que admire: Braque,
George Grosz, Gris, Cézanne…
No tinc un estil propi…”. El con-
tradic, i ell em mira sobtat, una
mica incrèdul per la meua gosa-
dia. Li faig saber que no estic
completament segur del que diu,
que l‘exposició que aquests dies
hi ha a la Nau és magnífica, i que
si alguna cosa el caracteritza, al
meu parer, i que sincerament
m‘ha enlluernat, és l‘enorme exi-
gència que hi ha en l‘elaboració
de cada quadre, en què treballa
sempre amb una gamma de co-
lors molt discreta, molt austera.
Allò sembla que el sorprén agra-
dablement, i canvia el gest, re-
laxa la cara, se li comencen a hu-
manitzar les faccions: “Sóc més

dibuixant que pintor. El color no
és fonamental”. Truquen per te-
lèfon, i contesta (el sent dir: "sí,
en l‘entrevista… no sé quan aca-
baran… sí… quan acaben… no ho
sé… ja et trucaré…", i penja vio-
lentament). Em mira de nou, i
per un moment tem noves com-
plicacions. Però no és així: "Tens
raó, m‘interessa molt l‘ofici. Hi
ha gent que pensa que el que és
important és el concepte, i no
l‘elaboració. Jo crec que és tan
important una cosa com l‘altra!
Que cal saber dibuixar! M‘inte-
ressa més el dibuix que el color:
el traç, l‘estructura, la com-
posició, la forma…".

Li pregunte si recorda l‘estu-
di de son pare, l‘escultor Antonio
Ballester, que tenia el taller al
carrer de Borriana de València.
Em fa que sí, però que recorda
millor el que va tindre després a
Mèxic, quan es va exiliar. "Tenia
un estudi molt ordenat… Jo en
això no he eixit a ell! Quan acaba-
va de treballar afilava les gúbies,
agranava, el tenia net com una
patena… En què he eixit a ell? En
el rigor en el treball, en l‘exigèn-
cia, en no conformar-me, en exi-
gir-me l‘obra ben feta. El seu
exemple sempre m‘ha acompan-
yat, com el de la seua germana,
Manuela Ballester, que era una
grandíssima dibuixant, i que es
va casar amb Josep Renau. Ells
tres han estat els meus models

en moltes coses de la vida". El
record és entranyable, i es veu
que, en efecte, moltes coses de
son pare i de Renau caracterit-
zen el seu treball. "Quan vaig en-
trar en Belles Arts, vaig voler se-
guir una mica els seus passos. Ja
en la seua època, Belles Arts era
unamica antiquada, però jo pen-

sava que, almenys, m‘hi ensenya-
rien la part més clàssica dels es-
tudis. Que faria molts dibuixos
acadèmics… Però ni això. Va ser
una gran desil·lusió!". Li pregun-
te quins professors va tindre. Em
parla de Genaro Lahuerta, que el
va suspendre, i de Francesc Loza-
no, del qual l‘únic que recorda és
que es va acostar al seu treball,
el va inspeccionar i va dir: "¡Esos
tonos fantasma, coño!" i va mar-
xar. "Jo tenia la il·lusió d‘apren-

dre la tècnica, però no em va ser-
vir ni per a fer això. Vaig traure
la carrera sense anar a classe…
Després, per ironies de la vida,
vaig ser professor a la Facultat
de Belles Arts, durant uns anys,
com a PNN. Vaig aprendre molt
del meu contacte amb els estu-
diants; em vaig empassar tota
aquella teoria que desconeixia
en bona part. Però les intrigues
de la vida acadèmica eren insu-
portables, aquella facultat era
plena de trepes, i la vaig deixar
fastiguejat".

Pense que la seua vida és ple-
na de renúncies. Feia trenta-qua-
tre anys que no exposava la seua
obra; en realitat, des que es va
dissoldre l‘Equip Realitat, for-
mat amb Joan Cardells, quasi no
se li havia vist res. En molts sen-
tits, ha estat un descobriment,
que ha colpit l‘escenari artístic
valencià. Li pregunte per què ha
trigat tant a exposar, i em contes-
ta amb contundència: "Per què
no? Per què he de mostrar
l‘obra? I per què he d‘entrar en
tota la mercaderia de les gale-
ries? M‘és insuportable tot el ne-
goci que gira al voltant de l‘art,
totes les comissions, els percen-
tatges, el xou de l‘artista… Ara,
com a conseqüència de la meua
exposició a la Nau, hi ha galeries
comercials que m‘han fet ofer-
tes, ofertes molt interessants.
Però… no sé què fer! Ja he caigut

de nou en el parany! Com he de
posar preu a una obra que he
pintat amb tota l‘ànima, on ho he
posat tot! Què val això? També
Renau estava en contra de les
galeries". Li comente que Doro
Balaguer feia quaranta anys que
no pintava ni exposava, i que
ara, a vuitanta anys, ha fet una
gran exposició en la Fundació
Chirivella-Soriano. Jorge Balles-
ter assenteix, amb una certa
emoció: "Hi ha pintors i gent que

pinta… Ho entens? Doro és un
pintor, un pintor de raça. Jo vol-
dria pertànyer a aquesta colla,
als artistes honestos, que no es
deixen enlluernar pel mercat,
que intenten mantindre‘s purs,
impermeables a les modes, exi-
gents amb el seu treball. És una

vanitat, però que m‘obliga a afi-
lar la punta del llapis!".

A poc a poc s‘ha produït un
clima més distés. Segueix par-
lant, de Cézanne ("d‘ell ve tot, és
el pare de l‘art modern"), de
sant Vicent van Gogh ("que ana-
va desesperat per copsar la

llum"), dels impressio-
nistes ("pintors reti-
nians, que pinten amb
la retina"), de Du-
champ ("que va voler
carregar-se l‘art",
"l‘àspid Duchamp", in-
sisteix). Es troba a
gust, encén una ciga-
rreta, ens vol convidar
a un café, o a una co-
pa.… Diu que no té do-
nes a mà, que sinó
també. Li sorprén el
fet que no vulguem
res, hi insisteix, quasi
s‘enfada de la nostra
frugalitat. Jesús s‘ama-
ga rere la càmera i tor-
na a disparar, fixa en
la instantània una tau-
la de treball amb dos
cents o tres cents pots
de vidre de totes les
mides, que no imagi-
nem per a quins usos
estan destinats. Diu
que avui ha quedat,
però que, si no, ens
convidaria a dinar, i se-
guiríem xarrant. Ales-
hores, s‘excusa: "Per-
doneu-me si abans us
he semblatmassa sec i
malhumorat… Però

ara m‘heu conquistat".
Aprofite aquellmoment d‘op-

timisme per a fer-li aquella pre-
gunta que tots els artistes evi-
ten: que em parle unamica d‘al-
tres pintors valencians, dels
quals admire el seu treball. De
seguida diu, amb entusiasme:
"Joan Cardells!". Jo faig que sí
amb el cap, però és natural. Vu-
ll més compromís… "Pense que
Ramírez Blanco és un artista ex-
cepcional, un pintor de pintors.

També, Martí Quinto i Eva
Mus. I cada vegada m‘agrada
més Carmen Calvo. Ha aconse-
guit, amb les seues fotografies
treballades, una força especta-
cular… Va per bé!… Quant a
Don Manuel Valdés (i en aques-
tes paraules hi ha tanta ironia
que ens fa riure), he arribat a la
conclusió que les seues obres
semblen obres, però no ho són.
Ho té tot a favor: cultura, savie-
sa, ofici, estil, però si grates un
poc, no hi ha quadre. És pura
epidermis… Quan formaven
l‘Equip Crònica era una altra co-
sa. Solbes era la consciència i
Valdés, l‘estètica…". Em mira
fixament, amb els seus ulls
blaus, englobats en aquells dos
cercles quevedians de les ulle-
res: "I saps qui és el pitjor, i
sense cap mena de dubte: San-
tiago Calatrava! El pitjor i el
més lladre!".

Donem per finalitzada l‘en-
trevista i quedem que, potser,
el tornarem a visitar una altra
vegada. Ell dubta que això siga
així, i és possible que tinga raó.
La vida és la vida, ço és,
extraordinàriament complexa,
i a més a més el temps vola.
Tanmateix, seria un plaer retro-
bar-lo, i ara tenim al nostre fa-
vor que ja sabem arribar al ca-
rrer de Garbí… Però, una vega-
da en el cotxe, Jesús i jo desco-
brim que tampoc no sabem
eixir d‘aquell laberint de xalets
de Godella. Fem un parell de
voltes i, fins i tot, passem pel
carrer de la Pirotècnia
Brunchú… Per un moment pen-
sem a tornar a trucar al pintor i
demanar-li auxili. Però al final
ens llancem a l‘aventura, se-
guint el nostre instint.

“Hi ha pintors i gent que pinta...”
Ballester confessa que vol pertànyer a la colla dels “artistes honestos”

La riquesa d‘una nació no
rau en la borsa, sinó en
els llibres”. Ho afirmava

Arnaldur Indridason en la
cerimònia d‘inauguració de la re-
cent Fira del Llibre de Frankfurt.
L‘escriptor islandés no es resigna
al pessimisme que ha comportat
l‘enfonsament econòmic del seu
país, un territori aparentment
pròsper i idíl·lic, cobert de neu
blanca, boscos frondosos, glace-
res admirables i cascades espec-
taculars (i amb volcans punye-
ters, també s‘ha de dir). Però als
carrers de Reykjavík, tot i l‘escàs
índex de criminalitat, hi ha pati-
ment, i drogues, i prostitució,
gent que se suïcida, maltracta-
ments, persones desaparegudes
misteriosament engolides per
tronades nocturnes… I sobre
aquests elements pertorbadors,
Indridason ha teixit una sèrie
extraordinària de novel·les poli-
cíaques amb l‘investigadorErlen-
dur Sveinsson com a protagonis-
ta. El seu èxit a Islàndia és espec-
tacular (el lligenunes 30.000per-
sones, el 10% de la població), i
s‘ha convertit en un fenomen de
vendes internacional, traduït a
tots els idiomes coneguts (i al-
guns de desconeguts).

Com pot ser que en un estat
tan reduït, amb una població to-
tal inferior a la de la comarca de
la Ribera, i amb una llengua que

s‘esgota en tocar les fredes
aigües que envolten l‘illa assolis-
ca un ressò d‘aquestes dimensio-
ns? L‘aposta governamental pels
seus creadors n‘és la clau. "Un
país necessita escriptors", adver-
teix Indridason, i els seus diri-
gents, que ho saben, concedeixen
un sou als autors perquè facen
créixer el seupaís ambuna litera-
tura que, tot i la llarga tradició
(que es remunta a les nissagues
medievals), té unmercat interior
tan reduït que la fa pràcticament
inviable.Aquestapaga ja la cobra-
va Halldór Laxness, distingit
amb el premi Nobel fa més de
mig segle, i es continua conce-
dint, malgrat les penúries d‘una
societat col·lapsada.

Al País Valencià, sense refe-
rents bancaris propis, aviat (pot-
ser després del 20-N) ens hau-
rem d‘alimentar exclusivament
de poesia. Ací, però, estem fent el
camí invers al d‘Islàndia: les sub-
vencions al sector de l‘edició,
ben minses, s‘han reduït durant
els últims anys fins a arribar qua-
si a la implosió, amb la desa-
parició de la Direcció General
del Llibre, diluïda en altres ma-
croestructures. La Generalitat
Valenciana no disposa d‘ajudes
directes a la creació, ni tan sols
per a les visites d‘autors a esco-
les i instituts, imprescindibles
per al foment lector a l‘aula (per
sort, enguany l‘AVL ha creat una
línia de suport a aquestes activi-

tats). Als retalls reiterats de les
subvencions que hi havia s‘ha
afegit l‘eliminació de les que es
dedicaven al llibre professional o
al llibre de text en valencià. L‘en-
cert de Perifèric en publicar el
2008 l‘única obra disponible en
català de l‘últim Nobel, el poeta
suecTomasTranstömer, no hau-
ria estat possible avui, una època
en què la partida dedicada a in-
centivar la traducció ja no exis-
teix. Abans que els editors hagen
depagar a l‘administracióper pu-
blicar, cal que es replantegen

amb urgència aquestes supres-
sions, que ens fan retrocedir i
ens aïllen (més) culturalment.

Potser, com diu el conseller
Vela, el valencià s‘aprén a casa i
al carrer, però també el fem ser-
vir en els llibres i cal fomentar-lo
institucionalment i a les fires in-
ternacionals (enguany laGenera-
litat Valenciana no ha muntat
cap estand a Frankfurt). El
catàleg dels editors valencians
s‘ha eixamplat molt durant els
últims anys i ha crescut pel que
fa a quantitat i qualitat, la que

aporten els nostres escriptors i
la que sumem amb traduccions
de primeres espases de renom
internacional. Per sort, també es
treballa de portes enfora i co-
mencen a reconéixer a l‘estran-
ger la vàlua dels nostres autors.
Recentment, Xavi Sarrià ha estat
traduït al castellà; Gemma Pas-
qual, Manuel Baixauli o Isabel-
Clara Simó tenen drets venuts a
l‘italià; Ferran Torrent es pot lle-
gir en francés o en alemany; Pas-
qual Alapont, en portugués i en
eslové; Joan Francesc Mira, en
romanés; a Enric Lluch l‘estan
adaptant al xinés…En l‘àmbit edi-
torial, com en el musical, la
producció artística en llengua
pròpia comença a trencar fronte-
res. Exportem creativitat, i això
genera vivacitat i riquesa cultu-
ral i ens apuja l‘autoestima com
a poble, tan necessària en els
temps que corren. Sense el su-
port públic (suport econòmic,
però també simbòlic fruit de con-
viccions polítiques, visió estratè-
gica i altesa de mires) no serà
possible mantenir i reforçar
aquest nivell que ens garanteix
un futur més pròsper i més cul-
te. Quan es qüestiona o es re-
dueix la inversió en cultura, hem
de tenir en compte que, com sen-
tencia l‘imprescindible Indrida-
son, "els diners van i vénen, però
els llibres es queden".

Joan Carles Girbés és editor.

OMBRES EN LA NIT
Ferran Torrent
Columna / Bromera
Barcelona / València
245 / 209 pàgines
.

D es de fa uns anys a Fe-
rran Torrent el tempta la
trama internacional. La

va iniciar per mitjà d‘un excom-
batent de l‘IRA i d‘un comando
del Mossad que aterraren a
València. En Bulevard dels fran-
cesos se submergia en el drama
que obrí la guerra espanyola,
l‘asfixia de la inacabable post-
guerra, els efectes de les ideolo-
gies i els estralls que deixaren
les il·lusions polítiques desafora-
des. La seua narrativa és fa més
greu i els personatges viuen tra-
vessats per conflictes interns i
morals. EnOmbres en la nit inte-
gra les dues línies en una
operació arriscada, perquè par-
teix d‘un fet, d’entrada, poc
creïble: la presència d‘un
valencià gitano i comunista en
un grup jueu. Algú dirà: ja es-
tem, una altra vegada els nazis i
els jueus. Sembla ja un fet inevi-
table quan es parla de l‘Europa
del segle XX. Potser, però al ma-

teix temps es pot pensar per què
no. És un tema clau, de moltes
ressonàncies, que ha marcat el
nostre imaginari. A més, ara ja
n‘hi ha prou informació per a
poder parlar-ne amb versem-
blança. El problema no és que
se‘n parle, sinó amb quina
intenció es fa. També cal dir
que, vista l‘evolució de les novel·-
les de Ferran Torrent, no sor-
prén gens que aposte ara per un
thriller d‘espionatge i venjança
en els anys immediats de la Sego-
na Guerra Mundial, enmig de
les tensions entre Occident i el
comunisme. L‘autor ha tingut
bon ull de triar aspectes poc
transitats, com ara el ressenti-
ment i l‘odi.

El valencià Santiago Cortés
pertany a un grup entestat a re-
parar el sofriment de les vícti-
mes. El Nakam no té paciència
per a estratègies legals i políti-
ques i s‘enfronta a les institucio-
ns jueves més representatives.
Exigeixen una justícia ràpida; és
la seua via d‘expiar la culpa. Els
components del col·lectiu són
personatges temeraris, trencats
per la brutalitat viscuda, errants
i desarrelats. Són una ferida
oberta. Només es reconeixen en-
tre els torturats. La

incomunicació és total. No hi ha
cap consol. L‘assassinat de na-
zis, com esperen, no desinfecta
la nafra, l‘aprofundeix. No tots
els integrants són suïcides en po-
tència. Alguns estan cremats,
però no odien la vida; miren d‘in-
troduir en el seu pensament
tant com poden una mica de ra-
cionalitat. La reflexió implica
comprendre les circumstàncies.

La primera part de la novel·la
se centra en les accions del
Nakam que es duen a terme a
Viena i als seus voltants. Al seu

costat hi ha altres històries. La
d‘un periodista anglés, que esti-
gué a València en temps de la
guerra i féumolts amics republi-
cans, i ara fa d‘ajudant d‘espia. I
la d‘un coronel rus que es fa pas-
sar per home de negocis honga-
rés, amb bones relacions amb el
poder valencià. Dirigeix la resis-
tència, formada per antics
amics de l‘anglés. És en la sego-
na part d‘Ombres en la nit que
conflueixen els distints fils na-
rratius i creix la intriga. Tots
van al darrere del metge Heinri-
ch Henkel, expert en temes nu-
clears, i que va dirigir experi-
ments en camps de concen-
tració. És el moment en què l‘au-
tor posa a rodar les seues mi-
llors armes narratives. Els perso-
natges es busquen, es vigilen i
miren de despistar i controlar
els altres. L‘acció avança a base

de moviments i contra-
moviments, on els es-
pies professionals, que
són els caçadors i els
quemouen els fils ocul-
ts, acaben sent caçats.

Els personatges (al-
guns de reeixits, com
els falsificadors, l‘ex-
boxejador i el gitano)
són durs, descreguts, i
acaben defensant una
moral individualista en-
front de l‘opacitat i l‘ar-
bitrarietat de les ideolo-
gies i dels governs (ca-
paços d‘integrar perso-
natges de passat terri-
ble, si molt els convé).
És la lògica del poder.
En una societat en

ruïnes, de desconfiança total, els
personatges valencians de la re-
sistència troben una eixida, la
dignitat personal, en la
sacralització dels ideals, als
quals ho subordinen tot. Inexcu-
sablement, el desengany arriba i
es viu sense fatalismes ni
narcòtics.

Ombres en la nit, on es veu
l‘ombra de la novel·la anglesa i
de les memòries d‘activistes i su-
pervivents, pinta una obra coral,
de protagonisme divers, però on
els caràcters són ajustats i al ser-
vei d‘una trama ben dosificada,
rematada amb uns diàlegs ten-
sos i un estil concís i rotund. En-
cara que l‘obra no té l‘abast de
Bulevard dels francesos, té
l‘atractiu d‘aparcar l‘humor i ofe-
rir en una lectura entretinguda
una visió devastadora de la
condició humana.

La riquesa està en els llibres
UN PAÍS DE PARAULES

Espies a la València
de postguerra

B erlín és cel infinit. Només
interromput per l‘obses-
sió fàl·lica de l‘urbanisme

“modern”: la torre de comunica-
cions d‘Alexanderplatz, grata-
cels de multinacionals i el vol
d‘algun helicòpter de la polizei.

La policromia tardorenca ens
mostra quants arbres que guar-
da la ciutat. Les dones passegen
bells ulls nòrdics i mitges negres.
No cal buscar-hi més erotisme,
n‘hi ha prou a Berlín.

El parc automobilístic sol res-
pectar el pas de les bicicletes, mi-
lers per tota la ciutat. Curiosa-
ment, són els primers immi-
grants, els turcs (o armenis), els
qui s‘enerven més i fan la
impressió d‘enyorar una norma-
tiva més estricta en un Berlín
que gaudeix d‘un exercici de lli-
bertat individual realment
insòlit (Marx: vigileu el lum-
penproletariat). Un grup de gent
aparca sobre una vorera una fur-
goneta; en lleva un dels laterals i
queda convertida en un petit es-
cenari des d‘on inviten a ballar i
a participar d‘aquesta sobtada
festa. Sona Macarena. Viva Es-
panya!

Els carrers, jardins,metros es-
tan sembrats d‘ampolles de vidre
buides. Duren poc temps: molta
gent es dedica a arreplegar-ne
perquè obtenen un mínim de be-
nefici en tornar-les a les boti-
gues. Animals domèstics viatgen
en transport públic. De tant en
tant, una ambulància i un cotxe
de policia acudeixen a rescatar
algun clochard inconscient per la
beguda o la fam, no se sap. Però
el servei públic funciona.

Dins de la ciutat, un antic ae-
roport militar, Tempelhof, ofe-
reix un espai immens on la gent
practica ciclisme, esports, passe-
jades o, diàriament, si no plou,
contempla la posta de sol, que és
la versió majestuosa en sec del
capvespre de l‘Albufera. En
aquest aeroport recuperat (i
quan ho serà el de Castelló?), hi
ha llibertat per a fer-se un hortet
en una parcel·la d‘uns quatreme-
tres quadrats o cinc. Horteta que
tothom respecta.

Els diumenges, al carrer de
Bernauer, s‘estén el Flohmarkt
am Mauerpark, mercat de puces,
on pots trobar qualsevol cosa.
També és un lloc on els músics
ofereixen les seues interpretacio-
ns. Entre els oients, una parella
de la policia.

Se sent parlar l‘accent
valencià del català. Molts valen-
cians han optat (?) per fixar-hi la
residència. Joves que han aca-
bat, o acaben allí, els estudis de
dansa, de disseny, d‘enginyeria,
de veterinària han vingut a Ber-
lín perquè tenen moltes més
oportunitats que a Espanya, si
és que a Espanya queda cap
oportunitat. Després, la Mare
Pàtria comprarà a preu d‘or els
seus resultats. Qui sap? Potser
l‘enginyera valenciana ha dissen-
yat el motor que correrà en la
Fórmula 1 del port de València.
Perquè ací ens sobren els diners,
la mala llet i "l‘amor" que devas-
ta els nostres fills.

A LA LLETRA

Berlín
Albert Garcia i
Hernàndez

L’exposició de Ballester a la Nau ha colpit
l’escenari artístic valencià.

L’escriptor Ferran Torrent. / jesús císcar

Joan Carles Girbés

En l‘àmbit editorial, la
producció artística en
llengua pròpia comença
a trencar fronteres

Sóc més dibuixant
que pintor.
El color no és
fonamental”

“Ramírez Blanco
és un artista
excepcional, un pintor
de pintors”

No sorprén gens
que Torrent aposte
ara per un ‘thriller’
d‘espionatge i venjança

Francesc Calafat
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