
Owix, la peculiar formació de folk rock de la
Marina Baixa, mamprengué a la fi del 2009
una gira ben ambiciosa, acompanyats de
complides seccions de corda i vents, per
celebrar els seus quinze anys de trajectòria.
Un format quasi simfònic que atorgava
múscul i espectacularitat al repertori signat
per Ximo Guardiola i Pere Samblàs.
D’aquella gira sorgeix un triple format, disc,
llibre i DVD, que inclou un documental
sobre la història d’una reivindicable banda
de l’escena folk valenciana.

Amb selecció i introducció de Gonçal
López-Pampló, aquesta antologia de la
poesia de Carles Salvador permet revisar
l’aportació literària d’una de les figures
cíviques i culturals més rellevants en la
normalització del valencià com a llengua
de cultura. Posa també de relleu, com
assenyala l’antòleg, que Salvador “mereix
un lloc destacat entre els escriptors en
llengua catalana de la primera meitat del
segle XX i és un dels més importants
entre els valencians”.

Guanyadora del Premi de Narrativa
Juvenil Enric Valor, aquesta novel·la fa
d’uns joves estudiants de dos instituts
valencians els protagonistes d’una
investigació històrica a partir de la
troballa d’una carta misteriosa que parla
d’un tresor de l’època dels àrabs.
L’exercici de desxifrar manuscrits antics
i de revelar documents oblidats permet
els joves endinsar-se en una història
intrigant de bruixeria perduda en l’oblit
dels segles.

Recomanem...
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L ’atzar de les efemèrides
ens feia preveure que,
per als interessats en la

literatura valenciana, aquest se-
ria l’any Llorente, ja que en-
guany es compleixen els 100
anys de la seua mort. És sens
dubte unbonpretext per a relle-
gir amb cura la seua obra i la
dels seus adlàters, per a calibrar
que n’ha quedat, i, per des-
comptat, per a celebrar que van
existir, atés que gràcies a ells en-
cara avui redactem i llegim pa-
pers en la llengua del cas. Amb
tot, el poc que portem d’any ja
ens adverteix que també recor-
daremel2011permotius luctuo-
sos. No fa gaire ens acomia-
dàvem de Josep Iborra; ara
se’ns ha mort, el 15 d’aquest
mes, una de lesmillors escripto-
res que hem tingut, Maria Be-
neyto.

Hi ha una peculiaritat
de l’obra de Maria Be-
neyto que no deixa d’es-
mentar-se quan se’n par-
la: va ser en tot moment
una autora bilingüe. D’es-
criptorsbilingües, aValèn-
cia n’hi ha hagut un toll, i,
ateses les circumstàncies,
el fet no té res d’estrany.
Fins fa ben poc, la major
part dels escriptors valen-
cians en català havien co-
mençat a redactar els
seus primers papers en
castellà i no es posaven a
escriure en la seua pròpia
llengua fins que prenien
consciènciade totaunapi-
la de coses que estaven
mig ocultes i que costa-
ven d’assimilar. El cas de
Maria Beneyto no va ser
aquest. Nascuda a València el
1925, la família es traslladà a
Madrid quan ella era molt me-
nuda, i allà vaviure fins a la gue-
rra civil. Per això, es va criar en
castellà, i si, als anys 40, va
aprendre el valencià, va ser per
voluntat pròpia. En el seu cas, el
castellà no era una renúncia; al
contrari, el català va ser una
consecució.

Crec que això explica per
què va anar publicant llibres en

els dos idiomes que eren seus al
llarg demés de 50 anys, i també
per què va ser una poeta de
molt notable personalitat en
tots dos. És possible copsar di-
ferències de to en els poemes
que va escriure en cada llengua.
Que el seu primer llibre en
català es titulara Altra veu no
deixa de ser significatiu. En els
poemes en català dels anys 90
hihaunmatís elegíacquemani-
festa d’una manera més fonda
aquella perplexitat ferida da-
vant la duresa del món que hi
ha en el nucli dels seus versos.
Crec que aquests poemes per-
meten copsar millor els plecs
més íntims, i angoixats, de la
seua poesia. Però també pot ser
que aquesta diferència es dega
a lamaduresa i noal llenguatge.
La poesia de Beneyto, en tots
dos idiomes, té sempre una sin-

gularitat molt marcada. Assen-
yalar-ne distincions potser ja és
exagerar-les.

Amésd’excel·lent poeta,Ma-
ria Beneyto va ser una narrado-
ra molt considerable. En català
va escriure un deliciós llibre de
proses, La gent que viu al món, i
una ambiciosa novel·la,La dona
forta, que intentava combinar la
complexitat estructural de lana-
rrativa moderna amb la
reivindicació feminista, i que,

com s’ha dit sovint, és la novel·-
la més interessant que es
publicà a València en català en
tota la dècada dels 60. Com ca-
lia esperardel semidesert cultu-
ral d’aquells anys, el silenci que
l’acollí va ser quasi total.

En això, la trajectòria de la
nostra escriptora té punts en
comú amb la dels seus com-
panys de generació: Vicent An-
drés Estellés, Joan Fuster, Jau-
me Bru, Joan Valls, Matilde
Llòria, Carmelina Sánchez-Cuti-
llas, el massa injustament obli-

dat Rafael Villar, etc. Era un
grup ben valuós: van començar
amb molta empenta a finals
dels anys 40 o poc després, però
esvan trobarambmassadificul-
tats i molts ho deixaren córrer
als anys 60.Durant laTransició,
alguns van recuperar la veu
amb més o menys fortuna, se-
gons la seua capacitat
d’adaptació als vents impe-
rants, que havien canviat molt.
Beneyto, al cap d’anys de silen-

ci, va publicar en 1977 un dels
seus millors llibres, Vidre ferit
de sang, i va passar tan desaper-
cebut que no li’n van quedar ga-
nes de més, en cap idioma, fins
al 1993. Llavors, gràcies a la cor-
dial insistència de gent com
Lluís Alpera o Josep Ballester,
reprengué la publicació, amb
una allau de títols que deparen
sorpreses memorables, com el
poema que dedica a Fuster en
Després de soterrada la tendresa
(poema que a mi em corprén
especialment, però els exem-
ples es podrienmultiplicar sen-
se esforç: parlemd’unapoetade
veritat valuosa).

Els llibres de Maria Beneyto
van rebre, de vegades, el reco-
neixement que mereixien, so-
bretot en castellà. En altresmo-
ments, l’opacitat que l’envolta-
va la va induir a silencis molt

llargs. Tot i així, va escriure una
obra extensa i poderosa. El seu
cas assenyala cruament les
greusdebilitatsdel “sistema lite-
rari” valencià. La seua constitu-
tiva exigüitat, el seu caïnisme
de pati d’escoleta, la seua im-
mensa capacitat d’oblit. Però
tambémostra que, a desgrat de
o contra tot això, es pot alçar
una obra de valor. Ara bé, qui
ho faça ha de ser fort, o forta,
comMaria.

V eig per televisió una dona japo-
nesa a punt d’agafar el tren, fu-
gint de Tòquio, per la por de la

radiació provocada per l’esclafit de la
central nuclear de Fukushima. “Me’n
vaig a Hiroshima, és més segur”, diu la
dona al periodista, amb una filleta a qui
agafa la mà. Així, i d’unamanera inespe-
rada, al televident se li fa present el de-
sastre atòmic d’Hiroshima, i el relaciona
amb la nova apocalipsi de Fukushima.
D’Hiroshima a Fukushima, per a enten-
dre’ns. El poble japonés ha acceptat amb
una resignació extraordinària la
catàstrofe, i rep aplaudiments de tot
arreu. D’aquestamanera, si d’una banda
la catàstrofe ens commou, d’una altra
ens admira la disciplinada actitud de tot
un poble. Sembla que al Japó no hi ha
cap moviment antinuclear o, almenys,
no s’ha fet sentir. Ni un sol aldarull, ni
una sola protesta, ni una sola pancarta.
Un país relativament menut, que té cin-
quanta-quatre centrals, quasi les ma-
teixes que França, situades en una regió
d’alt potencial sísmic… Ningú no podia
preveure tot açò? L’energia nuclear pot-
ser té uns nivells de seguretat alts, però
aquest cas demostra com és d’impossi-
ble protegir-se dels cataclismes o de
l’inesperat. Fa uns dies, uns activistes de
Greenpeace es van despenjar per les to-
rres de refrigeració de la central de Co-
frents (que té el mateix disseny i carac-
terístiques que la de Fukushima) i hi van
pintar “Nuclears, no gràcies”. Si en
compte d’ells s’haguera tractat d’un
grup terrorista, com ens hauria afectat
als valencians? Comptat i debatut, una
central nuclear és sempremassa perillo-
sa perquè es puga justificar. Pot haver-hi
un terratrémol, una catàstrofe natural,
un error humà, un atemptat terrorista…
Qualsevol d’aquestes possibilitats no
deixenni respirar lahumanitat i compro-
metenno sols la vidadels ciutadans, sinó
també la dels seus descendents. Un de-
sastre com el de Fukushima a Cofrents
obligaria a evacuar la ciutat de València,
potser durant dècades. D’altra banda, les
centralsnuclearshanentrebancat el des-
envolupament d’energies alternatives,
que s’ha fet sense ordre ni concert, mol-
tes vegades destruint amb els parcs
eòlics paratges d’un gran valor mediam-
biental. La sensació final de tot açò és la
ineficàcia dels governs per a dur a terme
un desenvolupament planificat i sosteni-
ble. Els mitjans periodístics dretans, tots
pronuclears, intenten ara salvar els mo-
bles i parlen del sensacionalisme me-
diàtic dels mitjans progressistes (dels
“ecolojetas” i dels “progrejetas”). Si fa
uns mesos negaven el canvi global, ara
ens volen convéncer que la nuclear és
l’única de les formes possibles, que les
altres alternatives són propostes de so-
miatruites. La comunitat científica hau-
ria de posicionar-se clarament respecte
de l’energia nuclear, igual com ho ha fet
sobre el canvi global. Perquè, en el fons,
també amb tota aquesta qüestió la cièn-
cia surt qüestionada. Què diuen els cien-
tífics de l’energia nuclear? No hi ha cap
altra opció factible? Per què callen tots?
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L’escriptora Maria Beneyto, desapareguda fa uns dies.

A més d’excel·lent
poeta, Maria Beneyto
va ser una narradora
molt considerable

Accident a la central de Fukushima. / ap
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