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“Creen una nova manera de fer
publicitat, una manera més de-
senfadada”, assenyala Giralt-Mi-
racle, “els models són moderns,
ja no són les senyores vestides
de negre i grasses, sinó uns mo-
dels estilitzats i vestits esporti-
vament, fan servir el llenguat-
ge del pop, amb els elements de
color, utilitzen eslògans i saben
redactar bé els elements, creen
un esperit de modernitat. La pu-
blicitat va esdevenir un
fenòmen social inèdit alesho-
res, ja que sorprenia i agradava
al públic, per la novetat del llen-
guatge fresc que utilitzava, pel
fet de proposar idees sugge-
rents, per jugar amb l’ humor,
per incorporar imatges desco-
negudes o agosarades i, a més,
posava de manifest que el que
estava canviant no eren només
les formes, sino el fons de la
societat”.

Un altre territori visual pre-
sent en l’exposició i en el qual
Alfaro ha deixat la seua estilit-
zada empremta és el disseny
gràfic, present ací des del carte-
llisme al disseny editorial. “Les
incursions que Alfaro”, remar-
ca Giralt-Miracle, “ha fet en el
disseny gràfic segueixen dues
línees de treball, l’una directa-
ment relacionada amb la seua
manera tan particular de di-
buixar, aquella de la línia sostin-
guda del llapis, i una altra que,
que sense cap mena de dubte,
podem qualificar de geomètri-
ca. Els dissenys gràfics que Alfa-
ro va fer per als seus propis
catàlegs, després d’haver aban-
donat definitivament els treba-
lls publicitaris, responen clara-
ment als esquemes del que avui
coneixem com a Escola Suïssa,
que porta a les ultimes conse-
qüències el rigor bauhausià”.

Entre els cartells exposats hi
ha el que va fer per a
l’exposició de l’IVAM el 1991.
“Constructivament”, diu Giralt-
Miracle, “gràficament,
semiòticament, per dir-ho una
mica esnob, ell té una
gramàtica que va elaborant al
llarg de la vida, la fa servir per
a les marques, la fa servir per a
les escultures, la fa servir per a
la compaginació, etc., i per a

l’exposició de l’IVAM va fer
aquell cartell que és el resum
del seu abecedari, la seua pe-
dra de Rosetta”.

L’exposició sobre aquest “al-

tre Alfaro” rep el visitant amb
els seus objectes i mobles com
a dissenyador industrial.” No
és una dedicació plena al dis-
seny industrial” puntualitza Gi-

ralt Miracle, “però son unes in-
cursions de molt de coneixe-
ment de les formes i les tecnolo-
gies, i els materials. En l’atmos-
fera favorable que es produeix

en la dècada dels seixanta en la
consolidació del disseny indus-
trial entre nosaltres, Andreu Al-
faro col·labora amb uns objec-
tes que responen als criteris de-

fensats pel disseny industrial.
Evidentment són dissenys de
producte pensats i executats
per a la indústria, que empren
materials moderns i adopten
formes funcionals, però no po-
dem evitar establir uns paral·-
lelisme entre la manera com
Alfaro va resoldre aquests dis-
senys i com planteja la seua
escultura”.

L’exposició es completa
amb una petita mostra de l’Al-
faro fotògraf. “Es poca la foto-
grafia”, diu Giralt Miracle,
“però es suficient per a enten-
dre que està en aquell llenguat-
ge d’innovació de la fotografia,
de no fer ja paisatgisme, picto-
rialisme, que es du a terme du-
rant aquells anys. Una
descripció de la realitat, de
com era la vida social, i de la
qual participaven noms com
Miserachs, Colom, Maspons,
Català-Roca, Cualladó, etc., i
encara que ell no es va dedicar
més a la fotografia, crec que
completa, per dir-ho amb pa-
raules raimonianes, la visió
d’un temps i d’un país”.

Giralt Miracle afegeix a ma-
nera de conclusió i clau de la
mostra: “En el fons de tot
això, Alfaro es un gran comu-
nicador, que es podria guan-
yar la vida amb el que fóra, i
això ho aprén de la carnisse-
ria dels seus pares, darrere
del taulell, és un gran comuni-
cador, en les fotos, en els
anuncis, i això ho sap expres-
sar perquè ell ha aprés el
diàleg amb la societat”.

Territoris visuals moderns
Andreu Alfaro és un gran artista, però també “un gran comunicador”
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I gnasi Mora és d’aquells es-
criptors que sol estirar al
màxim la corda narrativa.

Primerament, amb personatges
marginals, fóra de la de
circulació habitual, ja foren per-
sonatges sota el patró de Bern-
hard, personatges purs o mís-
tics, cisellats amb una psicolo-
gia i un realisme líric pròxims a
Dreyder. A partir de Maig, Mora
fa un salt sobre el precipici i se
situa a l’altra banda del que ha-
via fet fins aleshores: explora
l’univers de l’amoralitat.

En la línia de jugar amb les
convencions, l’autor escriu ara
també un llibre singular sobre
la gestió d’una malaltia terrible,
el Parkinson, perquè no és una
novel·la, ni un assaig, ni un dieta-
ri. Però treballa amb anotacio-
ns, el gros del llibre, que sem-
blen notes d’un dietari, intro-
dueix, en la tercera part i en la
quarta, relats de personatges, tí-
pics de l’univers d’Ignasi Mora:
individus un punt estranys que
viuen en l’excentricitat, els
quals hi aporten perspectives no-
ves i injecten perplexitats que,
en més d’un punt, capgiren as-
pectes tractats abans. I, si fa no
fa, la mascletada final pot servir

de metàfora de l’actitud del na-
rrador-malalt. Per si no en te-
nim prou, en la segona part es-
criu, amb una ironia sense pèr-
dues, un testament i diversos
obituaris per tal que puguen ser
del gust del consumidor.

Diu l’autor que ha escrit el
llibre “per desdramatitzar les
malalties i fins i tot batejar-les
amb una mica d’humor, que és
tan escàs arreu”. I ho fa ambpro-
sa, directa, lúcida i tallant. Abo-

ca sobre el paper el procés
d’adaptació de la malaltia, de la
seua evolució, el canvi perma-
nent i la irreversibilitat del
temps, dels quals la gent co-
mença a ser plenament cons-
cient quan cau a les mans de les
múltiples madames catalogades
per la medicina. A través de
flaixos, sensacions, anècdotes,
paraules que voregen la profun-
ditat i la filosofia, tot just al cos-
tat de descàrregues agosarades i

provocadores. El bisturí de l’es-
criptor és directe i de, tant en
tant, trau la seua artilleria de sa-
botejador contra les convencio-
ns o les mentalitats que unifor-
mitzen els sentiments o ador-
men l’horror de la realiatat. En
aquesta dinàmica, no estalvia la
provocació ni projectils grossos
sobre la ignorància dels metges,
tot i els avanços, i sobretot con-
tra els hospitals, que, a banda
del costat humà, projecten una

ombra inquietant: són
una “fàbrica de dolor i
mort lenta, i per tant,
de la indecisió huma-
na”. O “ens duen a l’hos-
pital com duien els
jueus ala cambra de
gas: esperant que algú
ens salve”.

Des d’un to general-
ment amable, solcat pel
somriure i, de vegades,
per la rialla oberta, ens
condueix pel viàtic de
la soledat del mori-
bund, per dir-ho a l’estil
de Norbert Elias, enca-
ra que amb la finalitat
de no plegar-se a la por
—tot i habitar-la—, a la
passivitat i, per tant, es
planta amb “una volun-
tat fèrria de subvertir la
decadència”. Sap que la
malaltia és una amant
absorbent, tirànica,
però li permet de veure
el món amb uns altres
ulls i veure un grapat
de coses d’allò més sim-
ples que abans li pass-
aven desapercebudes.
Ignasi Mora no ens
estalviarà les punxes de
la tragèdia, però sap
que el drama i el goig

són un continu sense fronteres
clares o dues cares de lamateixa
moneda. Per això, des la ràbia
de la vitalitat no es deixarà
enxampar per les urpes de la
senyora insaciable, i pro-
clamarà des dels budells de la
decadència un cant i una acció
per la joia de viure. I fins al final.
Perquè, com diu Ignasi Mora,
nàixer és començar a morir,
però “també comencem a viure”
fins al darrer alé.

T othom sap que els daus es-
tan trucats. / Tothom sap
que els llança amb els dits

creuats. / Tothom sap que la gue-
rra ha acabat. / Tothom sap que
els bons han perdut. / Tothom sap
que la baralla estava manegada: /
els pobres seguiran sent pobres,
els rics es faran rics. / Així es com
va; tothomho sap.” Aquest és l’ini-
ci de la cançó de Leonard Cohen
Everybody knows.

Curiosa cançó quan s’escolta
dies abans d’eleccions.

Continua: “Tothom sap que el
vaixell s’està enfonsant. / Tothom
sap que el capità va mentir.”

Hi ha cançons que, segons el
context enquè ens arriben, adqui-
reixenun significat o un altre.Mi-
ren com segueix: “Tothom parla
amb les seues butxaques. / Tots
volen una capsa de bombons / i
una rosa de tija llarga.”

També de Leonard Cohen és
Democracy: “Navega, navega, oh
poderosa nau de l’Estat!, / a les
riberes de la necessitat, passant
els esculls de la cobdícia / a través
de les ràfegues d’odi, navega.”
Pensem en els primers brots
verds de gent indignada o en el
cap de l’FMI.

És com si agafem Gimme shel-
ter dels Rolling Stones: “La gue-
rra, xavals, està a un tret de
distància. / Dóna’m refugi o des-
apareixeré”. Pensem en els joves
d’ara o en les revoltes nord-africa-
nes o en el tancament de fronte-
res de l’anomenat món lliure.

Everybody knows, tothom sap
també que hi ha cançons fetes
per a un ús polític. Unes encerten
l’objectiu millor que unes altres.
No podem considerar, per exem-
ple, líricament afortunada la lle-
tra de l’Himne de Riego.
L’explicitació obscena d’un ins-
tant polític (“Si los curas ymonjas
supieran la paliza que les vamos
a dar...”) pot servir un moment i
prou. Hi ha “cançons que so-
bren”, és a dir, musicalment po-
bres i amb una lletra que podria
ser llegida com un pamflet.
Cançons fetes “en contra de...”
fan sovint un homenatge enco-
bert a qui es pretén infamar. En
canvi, cas contrari, una cançó
d’amor com Le temps des cerises
no envelleix mai i evoca perfecta-
ment el que va ser la Comuna de
París, fins i tot sense anomenar-
la en cap vers.

El cap de setmana passat, a la
ciutat de València, barri de Rus-
safa, Carles Dénia va presentar
un nou treball d’una dignitat sor-
prenent.Més sorpresa: rodejat de
bons instrumentistes i, ja el pa-
roxisme: discrets, en el seu lloc,
sense estridències. Un respir d’ai-
re fresc. Aquesta és la meua
València: ni cas als irreductibles i
anar per feina.

Tornar a poder votar en
aquest país ha costat sang. És te-
rrible escoltar certes cançons
que exciten la temptació de “pas-
sar de tot”. Escoltem i cantem,
doncs, aquell nessun dorma... per
poder cridar al final: vincerò,
vincerò!

UN PAÍS DE PARAULES

La joia de viure a pesar de tot

L ’escriptor Enric Sòria (Oli-
va, 1958), col·laborador de
Quadern amb la seua

secció ‘Cartes de prop’, ha estat
guardonat amb el Premi de la Crí-
tica dels Escriptors Valencians,
en la categoria d’assaig, pel vo-
lumEn el curs del temps. Un itine-
rari a través de vuit-cents anys de
literatura catalana (Moll, 2010),
un recull que arreplega els es-
crits de caire literari des de l’any

1997 fins l’actualitat on l’autor
desplega, en un to plaent i pro-
per, la seua erudició i la seua ca-
pacitat de comunicar. El jurat
dels premis, que atorga la secció
valenciana de l’Associació d’Es-
criptors en Llengua Catalana
(AELC), i que arriben a la vint-i-
unena edició, també ha guardo-
nat ex aequo, en l’apartat de na-
rrativa, els treballs de dos autors
emergents, Raquel Ricart i An-
dreu Sevilla.

Les ratlles de la vida (3i4,
2010), de Ricart, és la història
d’una nissaga familiar contada
amb olfacte narratiu, sentit de
l’anècdota i una prosa colpidora i
de bella factura que li va valdre
el Premi Andròmina dels Octu-
bre. Mentre, La penombra de la
coloma (Autoedició, 2010), d’An-
dreu Sevilla, va ser una de les sor-
preses del curs pel fet d’abordar
el gènere de la novel·la històrica
amb una història ben interessant

canalitzada a través d’una escrip-
tura brillant i una gran destresa
per a recrear de manera convin-
cent diversos ambients medie-
vals. A més, els membres del ju-
rat, els escriptors Francesc
Mompó, Marisol González Felip,
Albert Forment, Salvador Compa-
ny i Xavier Aliaga, escolliren com
a millor poemari Abisme i ocell
(Bromera, 2010), de Ramon Gui-
llem, un bell i commovedor llibre
que suposa un considerable gir

estilístic en la seua producció. El
llibre fou premiat amb el Vicent
Andrés Estellés. A més, l’inquie-
tant i molt actual peça teatral La
taula de canvis (La proporció),
(3i4, 2010), guardonada també
amb els Octubre, guanyà en
l’apartat de teatre.

D’una altra banda, el Premi
Difusió de la Literatura, que con-
cedeix la Junta de l’AELC del
País Valencià, ha estat atorgat al
llibreter Vicent Beguer. Els pre-
mis es lliuraran el dia 27 de
maig, en el decurs d’un sopar a
l’Hotel Astoria Palace, en el qual
es retrà homenatge a l’escriptor
Josep Piera. Sebastià Alzamora i
Marc Granell seran els encarre-
gats de glossar la figura del poeta
i narrador de Gandia.

Enric Sòria, premi dels escriptors valencians
Raquel Ricart i Andreu Sevilla guanyen en narrativa, i Ramon Guillem en poesia

A LA LLETRA

‘Everybody
knows’
Albert Garcia i
Hernàndez

Francesc Calafat

L’escriptor Ignasi Mora.

D’esquerra a dreta i de dalt a baix, dutxes dissenyades per Alfaro, una
de les seues fotografies realistes, dues joves observen alguns dels seus

cartells inclosos en l’exposició, un dibuix per a un cartell de Mozart i
l’artista en un anunci de Publipress. / jesús císcar

Diu l’autor que ha
escrit el llibre “per
desdramatitzar les
malalties”

No estalvia la
provocació ni projectils
grossos sobre la
ignorància dels metges
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