
E l desembre del 2006, Toni
Cucarella (Xàtiva, 1959),
el pseudònim literari de

Lluís Antoni Navarro, anuncia-
va que abandonava tota activi-
tat literària i tancava el seu bloc
de creació. “Almenys, durant
una llarga temporada”, va argu-
mentar en aquell moment. Un
abandonament fruit del desen-
cís, de la situació d’un País
Valencià que ignora els seus
creadors, de la fragmentació so-
cial i cultural del domini
lingüístic català, del tancament
de portes a Catalunya als autors
perifèrics; en el seu cas, malgrat
haver lliurat una de les grans
novel·les en llengua catalana
dels inicis de segle, Quina lenta
agonia, la dels ametlers perduts
(3i4, 2003). La decisió de plegar
veles convertia la desigual i ira-
da Heretaràs la terra (3i4, 2006)
i la novel·la juvenil Ulysses i el
fantasma foraster (Perifèric,
2007) en les seues darreres pet-
ges de creació literària.

Encara romanen inaltera-
bles els motius del desencís.
Però la retirada ha esdevingut
parèntesi amb l’aparició
d’Hòmens i falagueres i altres re-
lats (3i4, 2011), un recull on l’es-
criptor xativí arreplega narra-
cions disperses en el temps,
però cosides pel nexe d’unió
dels personatges humils i derro-
tats per les circumstàncies.
Històries colpidores, dopades
amb dosis menudes d’un humor
lleu i neguitós i la mestria de
l’autor per a trenar les narracio-
ns i fer emergir el lèxic popular
sense posar en perill la volada
literària dels textos. Nou relats
que tenen gust de poc. Prou, tan-
mateix, per a tornar a alimentar
el contacte amb els lectors.
Aquella és una raó. L’altra és
econòmica, com confessa Cuca-
rella sense circumloquis ab-
surds. “Per què he tornat? Per
una raó que és ridícula en si ma-
teix, per diners. Dir que hi tor-
nes per diners sent escriptor en
català és una cosa ridícula. Però
hi havia coses que no calculava
quan m’ho vaig deixar: tinc els
fills fent la carrera universitària
i això ja no està a l’abast de bu-
txaques assalariades. I l’única
manera que tinc a l’abast de plu-
riocupar-me és escriure, per
això m’ho he replantejat. Res
més”.

”Ja no hi ha la il·lusió aquella
de vull ser escriptor quan siga
gran. Contra allò ja no puc llui-
tar, contra el desencís d’una lite-
ratura fragmentada en la qual
ja no pots aspirar a res més que
ser el millor escriptor del barri”,
prossegueix. En tot cas, “no vull
ser irrespectuós envers la gent
que em llegeix. Si hi ha un vincle
que emmanté lligat a la literatu-
ra són els lectors, la gent que em
preguntava per què no hi torna-
va. O aquells que deien que això
dels blocs està molt bé, però ne-
cessiten alguna cosa en paper”.
Això ens du a la pervivència o

no del format físic i les seues
conseqüències. “Encara som
molts els seguidors de la
Galàxia Gutenberg. Possible-
ment, tota aquesta història dels
llibres electrònics, que acaba-
ran imposant-se, per bé dels ar-
bres (riures), canviarà l’orien-
tació de les editorials. O del món
literari. Cada vegada és
publicarà menys en paper, però

més literatura en paper. Aques-
ta literatura de consum ràpid, o
d’entreteniment, passarà al lli-
bre electrònic. I tots els consu-
mirem com a elements de con-
sulta, o d’accés a la informació.
Però el llibre, com a objecte ar-
tístic, guanyarà, perquè que-
darà per a la literatura. I
conviurà amb l’altre món, però
serà un procés llarg”.

Clos el parèntesi, tornem al
procés de creació retrobat, a la
gènesi del nou llibre, en un for-
mat, el del relat curt, que no
publicava des de Llet agra i al-
tres històries com sagrades
(Brosquil, 2002). “Amim’ha cos-
tat molt tornar a trobar la disci-
plina d’escriure. L’única mane-
ra era adquirir un compromís
de publicació. Si haguera espe-
rat a tindre una novel·la, que és
el que a mi m’agrada, tot i que
el relat també m’interessa, ha-
guera tardat cinc anys o sis.
Mentre arriba això, he arreple-

gat material fet al llarg de
deu anys, i coses que s’ha-
vien quedat per acabar, a
la caixa de ferramentes, to-
talment inèdites”, diu en
referència al relat que do-
na nom al recull, Hòmens i
falagueres, i a Polifemo del
Olmo. Unes altres històries
havien estat publicades al
bloc que tancà, és el cas
del reflexiu La nit que Oba-
ma va guanyar les eleccio-
ns. I una altra secció co-
rrespon a publicacions en
revistes i volums col·lec-
tius. Un cas a banda és Fus-
teria Orts, que formava
part de Quina lenta agonia,
però, en acabant, no apa-
reixia en la versió final.

Malgrat la dispersió, el
recull presenta una
cohesió interna considera-
ble cimentada en un en-
torn recognoscible de per-
sonatges humils i planers
que aspiren a superar les
seues limitacions i derro-
tes. “És un dels punts tron-
cals de la meua literatura.
De quin món parle? De les
persones del carrer, gent
amb la qual em sent molt
lligat perquè he compartit
el seu món, l’únic del qual
puc parlar amb propietat.
En aqueix sentit sí que és
cert que les històries tenen
un punt comú. I també que
totes les històries passen a
Xàtiva, una mena de
fantàpolis on passa de tot”.
Un altre fil conductor és
una certa devastació emo-
cional compensada amb
tocs d’esperança i pinzella-
des d’humor amarg. “Sem-
pre m’he mogut entre l’hu-
mor negre i el gris, l’únic
que, d’una altra banda, et
fa pensar. Tot i que al prin-
cipi m’interessava l’humor
com una mena de discurs
literari, el picaresc de Cool
fresc, o el carnavalesc d’El
Poeta. Però La lluna vista

des de la terra a través de la tele”,
diu en referència al seu primer
recull de relats, del 1991, “va ser
com un banc de proves per a
tancar una etapa i saber quin
camí havia de prendre. I el camí
va ser canviar el discurs de l’hu-
mor i cercar altres móns i altres
maneres d’explicar-los”.

Girem el coll per mirar cap
endavant. En projecte, una
reedició en 3i4 de L’última pa-
raula, una novel·la editada origi-
nalment en Columna el 1998. I
respecte de producció novel·lísti-
ca nova, Cucarella nega que, en
conjunt, aquests relats acabats
de publicar siguen un nou banc
de proves. “Si de cas, els dos da-
rrers, que són nous, potser els
reprendré en un futur, però ara
estic amb una novel·la que no
tindrà res a veure”, informa, sen-
se entrar en més detalls. Però ja
sabem prou: Cucarella ha tornat
per quedar-se. Una llarga tempo-
rada, almenys.

H i ha una figura discre-
ta dins del món de les
editorials: el lector. La

seua tasca és llegir textos i in-
formar sobre l’oportunitat de
publicar-los o no.

Els lletraferits deuen pen-
sar que és una feina envejable:
dedicar-se a llegir! També ho
pensa la gent quan veu un fus-
ter i s’imagina com deu ser viu-
re amb l’olor de la resina, mo-
delant la fusta, creant objectes.
Cal posar els peus a terra: tam-
bé ha d’ajustar peces d’aglome-
rat dins d’armaris que no pre-
senten ni un sol racó amb un
angle de noranta graus. Hi
passarà hores i hores fins a
aconseguir-ho. Després haurà
de suportar els crits de la mes-
tressa de casa: “Total, per qua-
tre baldes!”.

La feina de lector no està
ben pagada. Si pertany al de-
partament de ficció, llegirà no-
vel·les de dues-centes a set-cen-
tes pàgines, o més, i normal-
ment cobrarà el mateix.

Ha de tenir paciència: els
originals francesos tornaran a
estendre’s amb novel·les
històriques que ni tan sols tin-
dran cap condiment atractiu
dels Dumas o dels Hugo. Els
italians insistiran a imitar el
model de Dan Brown en El co-
di Da Vinci amb deliris localit-
zats al Renaixement. Haurà de
patir les inclemències dels es-
tils, com ara la novel·la negra.
En una ocasió, el lector anava
apuntant els noms de cada per-
sonatge per si de cas al final
era l’assassí (aquesta obsessió
per a sorprendre al final), però
quan n’escrivia el cognom, ja
havia estat mort. Haurà d’em-
passar-se pàgines i pàgines de
l’estil de Sexe a Nova York, es-
crites encara per al públic fe-
mení, però, cada dia més, tam-
bé, en versió masculina. La
pretensió de tots és convertir-
se en un best-seller i obtenir
un contracte sucós de l’edito-
rial. I com es pot saber si un
relat tindrà èxit (de vendes) o
no? Se n’han fet apostes que
han fracassat i, en canvi, peti-
tes editorials han tingut la sort
de trobar-se un producte co-
mercial que els ha salvat de la
indigència.

De tant en tant, però, hi ha
la sorpresa. Sorpresa doble:
que l’original oferisca bona lite-
ratura (cosa absolutament ex-
cepcional) i que l’editorial tin-
ga el valor d’arriscar-se.

Pot ser el cas d’Arroz con
mango (Ed. La esfera de los li-
bros, S.L., Madrid, 2011) de Bea-
triz Pottecher Gámir, text que
cal abordar disposat a trobar-
hi literatura. Barroca, sí, però
bona literatura. Amb una ri-
quesa lèxica i amb un domini
de la sintaxi insòlits entre les
publicacions actuals.

He llegit algunes opinions
personals de la Pottecher amb
motiu de presentacions del seu
llibre. M’han sorprés. Però tam-
bé em sorprenien les opinions
de Borges o de Vargas Llosa
mentre les seues obres es man-
tenien a una altura impecable.

TONI CUCARELLA Escriptor

“Si hi ha un vincle que em manté
lligat a la literatura són els lectors”
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